
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
nagytermébe november 15-én könyv-
bemutatóra invitálta a Meghívó mind-
azokat, akiket vonz Erdély szépsége.

A veszprémi Péter Pál Kiadó gondo-
zásában megjelent kiadványokat dr.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész

ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe. A 25
könyvbõl álló Erdély-sorozat szerzõ-
házaspárja Lõwey Lilla irodalmi szer-
kesztõ és Váradi Péter Pál Magyar Örök-
ség-díjas fotómûvész.

/Írásunk a 7. oldalon „A magyar népet
tekintem családomnak” címmel./
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Magyarország junior férfi párbajtõr-
válogatottja ezüstérmes lett Amszter-
damban az Európa-bajnokságon.

Két tapolcai vívó - Borosné Eitner
Kinga tanítványai -, Hanczvikkel Márk
és File Mátyás is tagja volt annak a

négyesnek, mely kivívta nemzetünknek,
városunknak ezt a szép sikert az
Európa-szintû megmérettetésen.

Gratulálunk mi is!
/Írásunk a 9. oldalon Európai siker

tapolcai fiatalokkal címmel./

Ezüstérem Amszterdamból

Hanczvikkel Márk File Mátyás

„Kincses Erdély” természeti és kultúrértékei jelennek meg a kötetekben

Kilencedik alkalommal hívta az új-
bort ünnepelni Tapolca Város Önkor-
mányzata és a 20 éve alapított Vinum
Vulcanum Borlovagrend.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ-
ban november 11-én megtartott Márton-

napi rendezvény résztvevõit Mezõssy
Zoltán házigazda üdvözölte, majd Ács
János polgármester mondott köszön-
tõt.

/Írásunk a 4. oldalon Márton-napi
borünnep címmel./

Borlovagokat avattak

A Tapolca és Környéke Vállalkozói-
nak Egyesülete november 20-án a
Szent György Panzió Étteremben tar-
totta soros összejövetelét.

A megjelent vendégeket, tagokat
Vörös Béla elnök köszöntötte, majd a

jelenlévõk a városról, a térségrõl beszél-
gettek Lasztovicza Jenõvel, a megyei
közgyûlés elnökével és a város veze-
tõivel.

/Tudósításunk a 6. oldalon Beszél-
getés a városról, a térségrõl címmel./

Teljesítések, feladatok

Erdély üzenetei

Többéves hagyomány, hogy Halle, Stadt-
hagen, Wroclaw és a tapolcai SZISZI
tanulói a gasztronómia-vendéglátás te-
rületén összemérik tudásukat.

A 2009 márciusában Stadthagenben meg-
rendezendõ nemzetközi versenyen a novem-
ber 12-én megtartott iskolai forduló legjobb-
jai vehetnek részt.

Most tíz szakács és hat felszolgáló ké-
szült fel szakoktatóik segítségével a válo-
gatóversenyre. Délelõtt díszterítéssel fog-
lalkoztak a pincértanulók, melynek témái a
nemzetközi vadásztalálkozó, és a kulináris
élvezetek a Balaton környékén voltak. A
szakácsok az általuk összeállított menüsort
készítették el.

/Írásunk a 4. oldalon Versenyhelyzetben
a SZISZI tanulói címmel./

Versenyre fel!

A borlovagrend tiszteletbeli taggá fogadta Rompos Klaudia kertész-
mérnököt, Mogyorósi Tibor szõlészt, dr. Kincses Ildikó rendõrdandár-
tábornokot és Csere Sándor kanonokot

A fejlesztésekrõl, a pályázatokról és a vállalkozók lehetõségeirõl is szó
esett ezen a beszélgetésen

Mindent a vendégért

Hal helyett háló
- A város segítségnyújtásának legfõbb módja az, hogy az arra rászorulóknak mi
nem halat szeretnénk adni, hanem hálót  - mondta Ács János polgármester a vele
készített riportban.

- Azzal, hogy - nem emeltünk adót, hogy már az elõzõ évben lehetõséget biztosítot-
tunk arra, hogy az adófizetési határidõk módosulhassanak, hogy felkutatjuk azokat a
lehetõségeket - legyenek azok önkormányzatiak vagy mások -, amelyeken keresztül a
helyi vállalkozások munkához juthatnak - a fent megfogalmazott célt szolgáljuk. Ily
módon is szeretnénk olyan helyzetbe hozni a vállalkozókat, hogy minél kevesebb
munkahely-leépítésre legyen szükség. Az önkormányzat mindent elkövet azért is, hogy
a hátrányos helyzetûnek mondottaknak munkalehetõséget biztosítson.

/A polgármesterrel készített riportunk a 2. oldalon A vízközmû társaságoknak jó
gazdái lennének az önkormányzatok címmel./

Fotó: Kovács

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Kovács



Ács János polgármester úrral a várost
érintõ, a polgárokat érdeklõ kérdésekrõl
készítettünk riportot, amelyben az új men-
tõállomás építésének feltételeirõl, az ön-
kormányzati tulajdonú bérleményekrõl, a
vízközmûvek privatizációjáról és az ad-
venti készülõdés ünnepi pillanatairól is szó
esett.

- Az új mentõállomás csak akkor épülhet
fel, ha a térség összefogásából a szükséges
pénzösszeg a rendelkezésre áll. Tapolca és -
tudomásom szerint - több kistérségi település
már meghozta az erre vonatkozó határozatát,
és elõzetes kötelezettséget vállalt a mentõ-
állomás létrehozására. A megyei önkor-
mányzatnak, illetve a megyei mentõszol-
gálatnak is rendelkezésére áll egy pénzösszeg
a támogatáshoz. Az Egészségügyi Minisz-
térium - látva az összefogást - ígéretet tett
arra, hogy támogatni fogja a megvalósítást.
Bízom benne, hogy a beruházás 2009-ben
már el is kezdõdhet.

- Az önkormányzati bérlakások és a nem
lakás céljára szolgáló bérlemények használa-
táról és a bérleti díjakról is szó esett a leg-
utóbbi Testületi ülésen, illetve a vállalkozók
soros ülésén. Polgármester Úr mindkét fóru-
mon nagyon határozottan és kemény hangon
érvelt ezekkel kapcsolatban.

- Ezt teszem most is. Azt gondolom, ha
valakitõl bérbe kapunk valamit, akkor azt úgy
kell kezelnünk, mintha a sajátunk lenne.
Tisztelet a kivételnek, de a nagy általánosság
nem ezt mutatja. Szörnyû módon lelakják a
bérleményeket, és rengeteg köz- és lakbértar-
tozást halmoznak fel. A köztartozástól kevés-
bé tudnak megszabadulni az emberek, a bér-
leti díjak kiegyenlítését - úgy ahogy - megtet-
ték. A közelmúltban több kilakoltatás is meg-
történt, és az elkövetkezendõkben sem
tudunk ettõl eltekinteni. Legyen akár tél vagy
nyár, legyen mínusz 20 fok, vagy plusz 30
fok, aki nem fizet, - de más egyéb életmód-
jában úgy viselkedik, hogy azt a párezer fo-
rintos bérleti díjat ki tudná fizetni -, annak az
önkormányzati bérlakásból mennie kell. A
nem lakás céljára szolgáló bérlemények díjá-
val kapcsolatban az a véleményem, hogy
nemcsak a vállalkozóknak nehezednek a
körülményeik a gazdasági válság, a recesszió
miatt, de a városnak is. Így ingyen, vagy
ugyanannyiért, mint eddig, nem tudjuk bérbe
adni azokat, de egy méltányos - 10 %-os -
emeléssel próbáltunk megoldást találni. A
nem lakás céljára szolgáló bérleményeknél is
nagyon fogunk ügyelni arra, hogy a „játék-
szabályok” betartása mellett azokat csak az
adhassa tovább, akié, azaz az önkormányzat
és ne más - akár emelt díjjal is - a mi tudtunk
nélkül. Sajnos, a mai jogrendszer részben
megengedi, hogy a bérlemény továbbadható
legyen. A jövõ évtõl nagyon odafigyelünk
erre, kiemelten fogjuk ellenõrizni a bérlõket,
a vendéglátó- és szórakozóhelyek nyit-
vatartási idejét, és a rendõrséggel, a pol-
gárõrséggel közösen ellenõrzéseket fogunk

tartani annak érdekében, hogy a vonatkozó
rendszabályokat mindenkivel betartassuk.

- Már egy elõzõ kérdésre adott válasz kap-
csán szó esett a gazdasági válság Tapolcát
érintõ hatásáról. Mit tesz, mit tehet a város
azért, hogy a helyiek ezt kevésbé érezzék meg.
Mit kell azon érteni, amit a testületi ülésen a
polgármester úr mondott: mi hálót szeretnénk
adni és nem halat.

- A város segítségnyújtásának legfõbb
módja az, hogy az arra rászorulóknak mi nem
halat szeretnénk adni, hanem hálót. Azzal,
hogy - nem emeltünk adót, hogy már az elõzõ
évben lehetõséget biztosítottunk arra, hogy az
adófizetési határidõk módosulhassanak, hogy
felkutatjuk azokat a lehetõségeket - legyenek
azok önkormányzatiak vagy mások -, ame-
lyeken keresztül a helyi vállalkozások
munkához juthatnak - a fent megfogalmazott
célt szolgáljuk. Ily módon is szeretnénk olyan
helyzetbe hozni a vállalkozókat, hogy minél
kevesebb munkahely-leépítésre legyen szük-
ség. Az önkormányzat mindent elkövet azért
is, hogy a hátrányos helyzetûnek mondottak-
nak munkalehetõséget biztosítson. Jelenleg
két nyertes városi pályázat ad majd lehetõ-
séget arra, hogy a közmunkaprogram kere-
tében dolgozni tudjanak a munkanélküliek.
De sikeresen pályázott a kistérség is, ott is
lehet érdeklõdni a munkalehetõség felõl. A
közmunkaprogramban való részvételt is szi-
gorú feltételekhez kívánjuk kötni. Csak az
kap munkalehetõséget, aki a közmunkába
úgy vesz részt, ahogy azt a szabályok elõír-
ják. Aki nem akar dolgozni, attól meg kell
válnunk. Aki pedig becsületesen végzi majd a
munkát, annak legalább egy évig munkale-
hetõséget, keresetet biztosítunk. Elsõsorban
köztisztasági feladatokat és a városhoz kap-
csolódó munkálatokat kell majd végeznie
annak, aki részt vesz ebben a programban.

- A Kazinczy-iskola felújítása - ha ismét
sikertelen lesz a benyújtott pályázat - városi
önerõbõl is elkezdõdik - mondta pol-
gármester úr a vállalkozók összejövetelén.

- Továbbra is tisztelettel jelentem, hogy mi,
amit megígértünk, azt teljesítjük is. Így a
Kazinczy-iskola felújításának I. üteme si-
kertelen pályázat esetén is elkezdõdik. Ebben
a tetõszerkezet, az ahhoz kapcsolódó nyílás-
zárók felújítására és a homlokzat festésére
kerülne sor. Természetesen, ha harmadszor is
visszautasítják a pályázatunkat, azt nem
fogjuk annyiban hagyni, és ahhoz ennél
szélesebb körû sajtófórum nyilvánosságát
vesszük majd igénybe.

- A különbözõ szolgáltatások - legyen az
víz, villany, gáz - központosítása miatt a hely-
beni ügyintézés lehetetlenné vált, a „telefo-
nos ügyfélszolgálat” pedig szinte elérhetet-
len. A Képviselõ-testület - annak érdekében,
hogy változás történjen ezzel kapcsolatban -
egy felhívást fogalmazott meg. 

- Mivel nemcsak helyi problémáról van
szó, ezért is gondoltuk azt, hogy ezzel kap-
csolatban szót emelünk, tiltakozunk a szol-
gáltatással „járó” kiszolgáltatottság ellen. Kri-
tikán aluli, hogy akkor, amikor a szolgáltatá-
sokért - az ország bármely területén és nem-
csak a Tapolcán élõ polgár - jövedelmének
közel a felét kifizeti, akkor ne legyen egy
„arc”, egy ember, akivel beszélgethetne, aki
segítené megoldani a problémáját. A helyi
szolgáltatások megszüntetése is a multicégek

nyereségorientáltságát segíti. Ebbõl is látszik,
hogy mit jelent ma Magyarországon a „szol-
gáltatás liberalizációja”. Ki merem jelenteni,
hogy a lakosság érdekében egyelõre semmit.

- Az észak-balatoni vasútvonalra tervezett
változások ellen tiltakozott Tapolca is. Pol-
gármester úr több település egyetértésével a
környezetvédelmi miniszternek is levelet írt
ezzel kapcsolatban. Érkezett már erre válasz?

- Kaptunk választ a miniszter úrtól, abban
arról tájékoztatott, hogy továbbította a ké-
résünket a megfelelõ helyekre, valamint a
MÁV Szombathelyi Igazgatóságához. Más-
honnan egyelõre nem kaptunk választ a
tiltakozásunkra. Az biztos, hogy december
13-án változni fog a menetrend, az is egészen
biztos, hogy már megszerkesztették, és nem a
mi szándékaink lesznek benne. De az is biz-
tos, hogy ha nem úgy lesz, ahogy szerettük
volna, nem fogjuk abbahagyni a tiltakozást.
Ebben egyezség van valamennyi észak-bala-
ton-parti településsel és a Veszprém Megyei
Önkormányzattal.

- A legutóbbi ülésen a Testület határozatot
fogalmazott meg arról, hogy tiltakozik a
regionális vízközmûvek tervezett összevonása
és privatizációja ellen.

- Nagyon örülök annak, hogy a Testület így
döntött, mert az összevonás és a privatizáció
veszélyeztetné az érintettt települések vízel-
látásának biztonságát. Akkor, amikor az
emberiség egyik legnagyobb kincse az
ivóvíz, ne dobjuk el az utolsó kártyáinkat, ne
„húzzunk 20-ra még egy lapot!” Példaként
említettem a testületi ülésen, hogy a balatoni
hajózást is úgy oldották meg, hogy az érintett
önkormányzatok tulajdonába adták a társasá-
got. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy jó gazdái lettek ennek a volt állami
cégnek. A vízközmûvek önkormányzati tulaj-
donba adása ennél nagyobb vállalkozás
lenne, de többen is vagyunk hozzá. Szerintem
a dolog megoldható, és végre az emberek is
biztonságba kerülnének ezeknél a vállala-
toknál, mert a mostani helyzet nem szolgálja
senkinek sem a javát.

- Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe.
Tapolca utcái, terei hamarosan ünnepi fény-
árban úsznak, de az adventi várakozás idején
újabb ajándékokkal lepi meg a város a pol-
gárait.

- Advent elsõ vasárnapján, november 30-
án 17 órára képviselõtársaim nevében is sze-
retettel hívok mindenkit Wass Albert mell-
szobrának avatására a könyvtár elé, majd a
Tópartra - ahol meggyújtjuk az adventi ko-
szorú elsõ gyertyáját -, onnan a Fõ térre
megyünk, ahol átadjuk a város elsõ Betlehe-
mét. November 29-én 11 órakor a Városi
Rendezvénycsarnokban, a Polgári Körök
Országos Konferenciáján és Találkozóján
Eperjes Károly színmûvész, dr. Papp Lajos
szívsebész és dr. Csókay András agysebész is
fog beszélni a szeretetrõl, az Istenhez, a
hazához és az emberekhez fûzõdõ kapcso-
latairól. A Hõsök terén december 22-én - már
kilencedik éve - együtt ünneplünk a Min-
denki Karácsonyán. Szeretnénk, ha minél
többen eljönnének ezekre a találkozásokra,
hogy legalább az az egy-egy óra lehetõséget
adhasson arra, hogy kimutathassuk azt a
szívünkben hordozott szeretetet, amit esetleg
az év többi napján nem tudunk átadni
egymásnak. N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A vízközmû társaságoknak
jó gazdái lennének az önkormányzatok

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

Lasztovicza Jenõ 
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12
óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.

Fogadóórák:
Ács János polgármester

Minden hónap elsõ hétfõ: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164

Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig

Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig

Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164

A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162

Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda

Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126

Önkormányzati és Gazdálkodási Iro-
da 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Városüzemeltetési csoport 511-156
Mikusi Gyula csoportvezetõ

Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ

Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezetõ

Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ

Hatósági csoport 511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. csoportvezetõ

Okmányiroda 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ

Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig

Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 
Tel./Fax: 510-740; 510-741

Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as
szoba   Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig 8.00-
16.00; pénteken 8.00-13.00
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel./fax: 87/510-245, 
87/510-246; Mobil: 30/613-3357
Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00,
Kedd: 8.00-12.00, Péntek: 13.00-17.00

Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:

Cseh Ferenc József  Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154 

Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:

Vörös Béla elnök Tel.: 30/946-2690
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AKTUÁLIS - KRÓNIKA

Folytatva az önkormányzati képviselõk
bemutatását, most Presits Ferencet, az
MSZP listás képviselõjét kértük arra,
hogy ossza meg velünk a közéleti, a
képviselõi munkáról vallott gondolatait,
nézeteit.

- 1963 óta veszek részt a közéletben. A
vasútgépészeti technikum elvégzése után
hazakerültem Tapolcára, és szinte azonnal
szerepet osztottak rám az ifjúsági mozga-
lomban. Az idõsebbek bíztak bennem, mert
úgy viszonyultam a dolgokhoz, hogy min-
denkivel segítõkész voltam, ez pedig addig
nem volt jellemzõ. Mert akinek tudása volt,
az titokban tartotta, úgy gondolta, hogy
csak addig értékes ember, míg az csak az
övé. Én ezt a „szabályt” felrúgtam, és azt
akartam, hogy mindenki feszültségmente-
sen tudjon dolgozni. Már a tanácsrendszer-
ben részt vettem a tanácsi munkában, állan-
dó meghívott voltam az ülésekre, az ifjúság
érdekeit képviseltem.

- Mikor lett elõször önkormányzati
képviselõ?

- 1990-ben, közvetlenül a rendszervál-
tozáskor. Az MSZMP-n belül én indítottam
el Tapolcán a reformmozgalmat, támadtak
is ezért, mert a megyei PB tagja voltam.
Gyuricza László, a párt megyei elsõtitkára
mondta akkor, hogy hagyják a Presitset,
mert õ egy tisztességes ember. A reform-
mozgalom a párton belül indult el, de
kiszélesedett civilszervezetté, nyitott volt,
bárki jöhetett. Így került oda a Sáry Gyula
bácsi és Sibak András is, aki akkor még

hivatásos katona volt.
- Az elsõ önkormányzati ciklust követõen

is képviselõ maradt? Ha igen, melyik vá-
lasztókörzetet képviselte?

- 1990-1998-ig az 1. számú választókör-
zet egyéni képviselõje voltam. Ez a körzet a
város legnagyobb körzete: ide tartozik a
Szent György-hegy, a Téglagyár, a régi
temetõ mögötti rész egészen a körgyûrûig, a
Batsányi utcáig bezárólag. 2002-ben volt
egy belsõ pártharc, kiszavaztak, így 2002 és
2006 között a Településfejlesztési Bizott-
ságban, mint külsõs tevékenykedtem. 2006-
ban, amikor dr. Csonka Lászlót indították
polgármesterjelöltként, õ arra kért, hogy le-
gyek képviselõ. Vele több cikluson keresz-
tül dolgoztam együtt, ismerte a képességei-
met, mentalitásomat, a habitusomat, ezért is
számított a segítségemre. A megmérettetés
vállalásának más oka is volt: ez pedig az
elkötelezettségem Tapolca iránt. Tapolcai
vagyok, érdekelnek a város dolgai, szeret-
nék beleszólni azokba, észrevételeimmel,
tapasztalataimmal segíteni akarom nemcsak
a tapolcaiak boldogulását, de a Testületet is,
hogy jó döntések szülessenek.

- 2006-ban nem egyéni képviselõként, ha-
nem MSZP-listáról került be a Testületbe.
Ön szerint mi a különbség a kettõ között?

- Szerintem semmi. Törvényileg egyfor-
ma jogai és kötelezettségei vannak a kép-
viselõknek, mindegy, hogy miként jutottak
be a Testületbe. A Testület - bár egységet
mutatunk - valójában nem egységes. Van-
nak közvetlen beavatottak, van egy másik

kör és vannak a „peremgyerekek”. Mi, szo-
cialisták „peremgyerekek” vagyunk ilyen
szempontból: „árkon kívüli gyepmesterek”.

- Milyen bizottság munkájában vesz részt?
- Most beszûkültek a keretek. 2006-ig a

Településfejlesztési Bizottság munkájában
tevékenykedtem, nagyon szerettem az azzal
járó feladatokat, de ebben a ciklusban az
Oktatási és Mûvelõdési Bizottságban va-
gyok. A területfejlesztési bizottsági tagságot
felkínáltuk a vállalkozóknak, az MDF-nek.

- Melyek azok az intézkedések, megvaló-
sult tervek, amelyekre mint képviselõ az
elmúlt közel két évtizedes tevékenysége után
büszkén tekint vissza?

- Marton Lászlótól, a Batsányi Emlék-
bizottság elsõ elnökétõl „örököltem meg” a
Tópart, városszépítés szándékát. Nagyon
szép tervek voltak Tapolcán a melegvízzel
kapcsolatban is, de akkor már itt voltak a
rakétások, és ezért Tapolca helyett Hévízt
fejlesztették. Hiába volt meg a város
csodálatos adottsága, nem lett a tervekbõl
akkor semmi. Büszke vagyok a Fõ utcára,
támogattam, hogy legyen egy olyan város-
központ, ami tökéletes, és onnan lehet ter-
jeszkedni. Már az elsõ önkormányzati cik-
lusban felvetettem a vasútállomás elõtti tér
rendbetételének szükségességét, de az 15-
20 évet „csúszott”. Így volt ez a strandra, az
új temetõig menõ járdával is. Ez utóbbiak
12 év eltelte után valósultak meg. Az
ötleteim felvetése után 3-4 évvel már a töb-
biek is azt mondták, hogy ezekre szükség
van. De nem az a fontos, hogy ki találta ki

az ötleteket, az a fontos, hogy legyen egy
közös akarat, amely azt megvalósítja. Az a
fontos, hogy a városnak jó közhangulata,
komfortérzete legyen, hogy tudjunk közle-
kedni, hogy az utcák, terek szépek, virá-
gosak legyenek. Hogy az állampolgárok jól
érezzék magukat.

- Ön jól érzi magát ebben a városban?
- Nagyon jól érzem magam. Nekem a szí-

vem csücske. Mindig azt mondom, hogy egy
beszármazott is lehet megszállott, de azt az
érzést, amit az érez, aki itt nõtt fel a Tóparton,
aki abban tanult meg úszni, senki sem tudja
elmondani. Ez egy olyan ragaszkodás, ame-
lyet nagyon nehéz szavakba önteni.

- Milyen jövõképet lát a város elõtt mint
képviselõ?

- Nagy lehetõségeink vannak, csak von-
tatottan haladunk. A reptérrel kapcsolatban
most lett volna a szerzõdés szerint egy visz-
szavásárlási lehetõsége az önkormányzat-
nak, mivel 5 évig nem történt rajta be-
ruházás. Nekem nagyon fáj, hogy ez nem
valósult meg, mert az az új befektetõ, aki
komplexen gondolkodik a területtel kapcso-
latban, azon akár egy sportrepteret is kiépít-
hetett volna. De visszatérve a kérdéshez.
Ebben a válsághelyzetben nem rózsás sen-
kinek sem az élete, de a városnak a volt lak-
tanya eladása, a lesencetomaji és a tapolcai
önkormányzat összefogása kiugrási lehetõ-
séget, kitörési pontot jelentene. A Testület-
tel együtt én is azért harcolok, hogy ez meg-
valósuljon. Az oldalt készítette:

N. Horváth Erzsébet

Észrevételeimmel, tapasztalataimmal segíteni akarom a tapolcaiak boldogulását

- Bár Veszprém megyének stratégiai
lehetõséget jelentene, ha lenne egy gyors-
forgalmi útja, vagy autópályája, de erre -
mint az a Veszprém Megyei Iparkamará-
val közösen megtartott konferencián is
kiderült - a közeljövõben semmi esély
nincs. Még sem a kisajátítások, sem a kör-
nyezetvédelmi szakhatósági tanulmány-
tervek nincsenek meg, holott már 2002-
ben a kormány elõtt volt egy kész terv, ami
arról szólt, hogy az osztrák határtól,
Rábafüzestõl, Veszprémen át Dunaúj-
városig és a Dunaújvárosi-hídtól Szolno-
kig megépül egy gyorsforgalmi út - fogal-
mazott Lasztovicza Jenõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke a vele készített riportban.

- Az el nem készült autópályában óriási
gazdasági lehetõség rejlett. Nemcsak a
közlekedést könnyítette volna meg a nyugati
határtól a keleti határszélig, de a kereskedel-
mi forgalom jelentõs része is ezen bonyoló-
dott volna, nem beszélve arról, hogy a tu-
ristákat is nyugatról várjuk. A késlekedés
óriási károkat okozott. 2003-ban már törvény
született a gyorsforgalmi utak fejlesztésérõl,
ezt 2005-ben egy kormányhatározat meg-
erõsítette. A 2007-ben történt módosítások
pedig már csak arról szóltak, hogy az M8-as
úton csak bizonyos területek megerõsítése
folyik majd, tehát szinte minden marad a
régiben, holott a baleseti mutatók is azt jelzik,
hogy az M8-ason komoly változtatásra lenne
szükség. Kormányhatározat rögzítette 2005-
ben, hogy az M8-as út 2013-ig elkészül. Erre
már semmi esély. 2007-2008-ban már el kel-
lett volna kezdeni a Sümeg-Tapolca átvezetõ
út felújítását is. Nem történt meg. Nem
kezdõdött el a Devecser-Tapolca közötti út
fejlesztése sem.

- Mekkora az esélye annak, hogy Veszp-
rémben onkológiai központ legyen?

- Nem is esélyrõl beszélnék, hanem mi-
niszteri ígéretekrõl. Már a negyedik miniszter
ígérte meg, hogy lesz onkológiai központ

Veszprémben. Az elsõ Rácz Jenõ volt, a
mostani kórházigazgató, majd Molnár Lajos,
Horváth Ágnes. Székely Tamáshoz több
hónappal ezelõtt a Parlamentben is intéztem
ezzel kapcsolatban egy kérdést, arra õ azt fe-
lelte, hogy néhány héten belül kiírják a pályá-
zatot. Azóta már sok idõ eltelt, pályázat nincs.
Sõt, június végén egy veszprémi találkozáson
is arra tett ígéretet, hogy július végére meg-
történik a kiírás. Várunk rá… Az Unió már
régen befogadta azt az egészségügyi prog-
ramot, amelyben Veszprém is nevesítve van.
Kíváncsi vagyok rá, hogy miként tud majd a
kormány elszámolni ezzel. Már a nyáron el
kellett volna kezdeni az elõkészítõ munkála-
tokat ahhoz, hogy 2010-ben az onkológia
mûködni tudjon. Lenne még egy alternatíva:
a megyei önkormányzat saját forrásból meg-
valósítaná a központot, de akkor az a vád
érne bennünket a szocialisták részérõl, hogy a
FIDESZ-es megyevezetés „kidobott az abla-
kon” egy 2 és fél milliárd forintos uniós tá-
mogatást. Nem tudom, hogy mikor követünk
el nagyobb hibát: ha várunk a pályázat
kiírására, vagy akkor, ha minél késõbb kezd-
jük el az építkezést? Már pedig én az emberi
oldalát tekintve azt mondom, hogy ennek a
programnak már régen teljesülnie kellett vol-
na, hiszen több ezer daganatos beteg gyógyu-
lását segíthetné elõ az onkológiai központ.

- Elnök Úr! Önnek országgyûlési kép-
viselõként nagyobb rálátása van az ország
gazdasági, társadalmi helyzetére. Mi a
véleménye a kialakult válsághelyzetrõl?

- „Magyarországot nem fogja érinteni a
gazdasági, a pénzügyi válság” - mondta a
kormányzat. Holott azok, akik abban a
szférában tevékenykednek, vagy olyan céget
vezetnek, vagy olyan helyen dolgoznak,
amelynek külföldi kapcsolatai vannak, már
korán jelezték, hogy Magyarországon még
nagyobb problémák lesznek, mint másutt. Ez
- sajnos - be is következett. Az országot olyan
legyengült állapotában érte a válság, hogy a

külföldi pénzügyi spekulánsok azt tesznek
vele, amit akarnak. Már többször nyilatkoz-
tam ennek az újságnak a hasábjain keresztül,
hogy a rossz kormányzati döntések kataszt-
rofális helyzetbe hozzák hazánk gazdaságát
és társadalmát. Igazam lett. Magyarországot
Pakisztánnal és más távoli, elmaradott orszá-
gokkal említik egy sorban, holott 6-8 évvel
ezelõtt Közép-Európa dinamikusan fejlõdõ
országa volt. Akkor nálunk a gazdasági
növekedés 4-4,5% volt, nyugaton ez csak 2-
2,5%-ot mutatott. Ma már nálunk „mínusz-
ban” mérjük a növekedést. Az uniós források
jelentõs része a külföldi multinacionális
cégeknél „landol”, belõle a családokat eltartó
és fenntartó, munkahelyeket teremtõ magyar
kis- és középvállalkozásoknak csak mini-
mális jut. Holott azok tudnának olyan
fogyasztóképes keresletet generálni, amibõl a
kereskedelem is megél. Eddig is mondtam,
de most még nagyobb biztonsággal állítom,
hogy hazánkat tudatosan tették tönkre a rossz
kormányzati döntésekkel. Biztos vagyok
benne, hogy nem buták a kormánypárti
képviselõk, és ha nem azok, akkor nem
véletlenül hoznak rossz döntéseket. Így azt is
lehet mondani, hogy hazaárulás, ami itt
történik ma Magyarországon. Rohamos
mértékben növekszik a munkanélküliség,
elemzõk szerint jövõre 200 ezerrel emelkedik
majd az állástalanok száma. Ha ez bekövet-
kezik, akkor óriási gondok lesznek a tár-
sadalomban is. Nem biztos, hogy jó kifeje-
zést használok rá, de az a véleményem, hogy
a kilátástalan élethelyzetben növekedni fog a
megélhetési bûnözés. Egy biztos, hogy az a
szülõ, aki 2-3 gyereket nevel, nincs munkája
és már segélyt sem kap -, mert már az önkor-
mányzatok sem tudnak adni - el fogja venni a
másét, mert a gyerekeinek enni akar adni,
fûteni akar, hogy meg ne fagyjanak.

- Mit lehet, mit lehetne tenni, hogy a jelen
helyzetbõl kilábaljon az ország?

- Ezt a kérdést már nagyon sokan feltették

nekem nemcsak Tapolcán, de mindenütt, ahol
járok. Nem a megszorítás, hanem az adó-
csökkentés lenne az egyik módja a gazdaság
élénkítésének. Varga Mihály, a FIDESZ-kor-
mány volt pénzügyminisztere már több éve
készített egy átfogó adóprogramot, be is ter-
jesztette a Parlament elé, de azt soha nem is
vette fel napirendre a kormány. 6 éve tartanak
a megszorítások, holott csak most is körbe
kellene nézni a világban: mindenütt adókat
csökkentenek, hogy a gazdasági és pénzügyi
válság okozta társadalmi sokkon enyhít-
senek. A magyar kormány szembe megy a
világgal. Sokan mondják, hogy a FIDESZ
miért nem lép fel határozottabban a változ-
tatásért. Demokráciában élünk, az ország
lakosságának egy része szabadon döntött
úgy, hogy ez a kormány irányítsa az országot.
A FIDESZ kezében nincs parlamentáris
eszköz arra, hogy ezen változtasson. A
FIDESZ azt teheti, hogy tartani próbálja a
hitet, a lelket a reményvesztett emberekben,
kérve mindenkit, hogy legyen türelemmel,
már csak másfél év van hátra, és akkor ismét
dönthet az ország. Fontos dolognak tartom itt
is megkérdezni, hogy kinek az érdeke fenn-
tartani azokat a szélsõjobboldalinak mondott
radikális erõket, amelyek közé a Magyar
Gárda és a Jobbik is tartozik. Nem gyanúsí-
tok senkit, de nekem úgy tûnik, hogy ezek
mögött olyan emberek állnak, akik tele van-
nak pénzzel - a Várban megrendezett prog-
ramok költsége több tízmillió forintra rúg - és
az a céljuk, hogy az ország lakosságát ret-
tegésben tartsák, hogy aztán felléphessenek a
„rendbontók ellen” a „megmentõ” szerepé-
ben tetszelegve. Kérdezem én: 1998 és 2002
között miért nem voltak ilyen megmozdulá-
sok? Most pedig Molotov-koktélokat, kézi-
gránátokat dobálnak. Most miért nincs rend?
Azért, mert a jelenlegi kormánynak az az
érdeke, hogy a társadalmat minél jobban
félelemben tartsa, mert csak így tudja irányí-
tani.

Rohamosan növekszik a munkanélküliség,
elemzõk szerint jövõre kétszázezerrel nõ az állástalanok száma



Elsõ világháborús dal kísért az elõadásra;
november 5-én a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum kiállítással egybekötött megem-
lékezést tartott a magyar honvédség
történetéhez kapcsolva.

Nagy Eörsné könyvtárigazgató köszön-
tõjében értékelte az imponáló összefogással,
gyûjtéssel létrejöhetett kiállítást, és ismer-
tette a megemlékezés kettõs forrását: 90 éve
fejezõdött be az elsõ világháború; 140 éve
alakult az elsõ sorozott honvéd hadsereg, a
Magyar Királyi Honvédség.

Hangodi László történész tömör össze-
foglalást adott az elsõ világháború ese-
ményeirõl, hadszíntereirõl, a háborút lezáró
békediktátumról.

Vetített képekkel kísérte elõadását Óvári
Gábor alezredes, a HM Hadtudományi
Intézet és Múzeum munkatársa. Az olasz
frontra összpontosította az elsõ világháború
hadi eseményeit. A legismertebb hadszíntér a
Doberdo Szent Mihály-hegye. A 10 nyelvû
hadsereg is jellemzi a Monarchia etnikai
összetételét. A borzalmas hegyi terepen
többen estek el hegymászásban, mint
fegyvertõl. Ott alkalmazták elõször a roham-
sisakot, a torpedót (magyar találmány).
Említette a 12 csata közül Görz-nél az
áttörést, a caporettoi csatát - Piave-ig. Az
úgynevezett Mrzli vrh-n (jégbarlangban)
rekedt néhány katona oltárt építve vészelte át
a heves támadásokat. Feliratuk: „Szûz

Anyánk, Mária, légy néped oltalma” - ma is
megvan. 1928-ban Horthy Miklós állíttatta
ez idegen tájra „az ismeretlen katona sírja”
emlékmûvet - 1 vödör hazai földdel -
hõseinknek. Az elõadó szólt még a háborús
veszteségekrõl: halott-sebesült-fogoly kato-
nákról, anyagi károkról.

G. Dr. Takáts Gizella
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A városrehabilitációs pályázat elbírálá-
sa várhatóan decemberben történik meg.

Ha sikeres lesz, akkor a közel egymilliárd
forintos beruházással több belvárosi épület
homlokzata is megújulhat - köztük a Belvá-
rosi Irodaházé, a Tamási Áron Mûvelõdési
Központé és a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumé.

A városrehabilitációs pályázathoz több
vállalkozó is csatlakozott, és így belvárosi
üzletek és vendéglátóhelyek is új arculatot
kaphatnak. A pályamunkában leírtak jogos-
ságát a közelmúltban egy bizottság oly
módon ellenõrizte, hogy végigjárta a pá-
lyázatban megjelölt helyszíneket, épüle-
teket.      NHE

Döntésre várva

Márton-napi borünnep

A Veszprém Megyei Önkormányzat
várhatóan 10 millió forinttal támogatja
a nemzetközi és országos sikereket
elérõ Balaton Isover Vívóklubot.

A támogatásból a Batsányi János
Gimnáziumban lévõ vívóterem korsze-
rûsítésére, valamint egy kisbusz vásárlására

is sor kerülhet. Ezek a fejlesztések azt a célt
szolgálják, hogy a Borosné Eitner Kinga
mesteredzõ vezette, nagymúltú vívóegye-
sület vívói könnyebben juthassanak majd el
egy-egy versenyre, illetve hogy a felké-
szülésük még jobb körülmények között
történhessen. NHE

10 millió sportfejlesztésre a megyétõl

„Kimegyek a doberdói harctérre…”

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
életében - hagyományainak megfelelõen -
mindig kiemelkedõ eseménynek számít
az a nagyszabású, évrõl-évre megren-
dezésre kerülõ Nemzetközi Gasztronó-
miai Verseny, ahol a vendéglátó szak-
képzésben résztvevõ tanulók képessé-
geiket, szakmai felkészültségüket, a
vendéglátás területén megszerzett tudá-
sukat, gyakorlati tapasztalataikat mér-
hetik össze. A verseny iskolai fordulójának
kapcsán, melyre november 12-én került
sor, Lakatos Ferencné gyakorlati oktatás-
vezetõt kérdeztük.

- A háziverseny célja az, hogy két olyan
versenyzõt választhassunk ki szakmánként,
aki a nemzetközi megmérettetésen isko-
lánkat képviselheti, melynek 2009 már-
ciusában a németországi Stadthagen ad
otthont. A verseny minden év során szakács

és pincér szakmában kerül kiírásra. Erre
lehetõség van egyénileg és párban is be-
nevezni. A pincérek feladata díszterítés
elõre megtervezett mottó alapján, ezt kö-
veti a szakácstanulók által elkészített menü
felszolgálása. A szakácsok feladata egy
háromfogásos menüsor összeállítása, elké-
szítése, illetve 3 fõre történõ tálalása. A
verseny értékelését ezúttal is 2 független
tagból álló zsûri végezte: Domonkos Miklós,
- a Veszprém Megyei „Lontai Egon” Re-
gionális Gasztronómiai Társaság elnöke -,
valamint Takács Géza, - a Hotel Pelion
teremfõnöke. A legkitûnõbbek: szakács szak-
mában Vári János, Tulok Melinda, pincér
szakmában Miskolczi Ivett, Baltavári János
- az oklevelek és a tárgyjutalmak mellett
részt vehetnek a tavaszi nemzetközi ver-
senyen - mondta a gyakorlati oktatás-
vezetõje. Major Tünde

Versenyhelyzetben a SZISZI tanulói

Sikeres pályázattal továbbépülhet a tóparti sétány a Tapolca-patakig

Összpontosít a test és szellem

Sürgés-forgás a tankonyhában

Az elsõ világháború borzalmai
képekben

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Márton-napján és az újbor ünnepén Ács
János polgármester köszöntõjében a
Balatont északról körülölelõ hegyek
szépségérõl, a hegyoldalakon lévõ szõlõ-
ültetvényekrõl is szólt.

- Ha szerencsésebb történelmû ország

lennénk, akkor a Balaton és vidéke a világ
leglátogatottabb és legtöbbre értékelt tu-
risztikai paradicsomai közé tartozna -
hangsúlyozta. - Itt minden adott, minden
együtt van: víz, napfény, szõlõ és szorgal-
mas emberek. Majd a szõlõ és az em-
berélet közötti hasonlóságra hívta fel a
jelenlévõk figyelmét. - Két-három évesen
indul el mindegyik és sokáig szertelen.
Húsz évesen már mindent tud, de a leg-
szebb értékeit 40 éves kora körül mutatja
meg.

A köszöntõk után Szabó Emõke reformá-
tus lelkész és Csere Sándor kanonok áldot-
ta, illetve szentelte meg az újbort.

A borlovagok avatásának hagyománya is
folytatódott a kilencedik alkalommal meg-
rendezett borünnepen. A Vinum Vulcanum
Borlovagrend a tagjai sorába fogadta dr.
Kincses Ildikó rendõr dandártábornokot,
Rompos Klaudia kertészmérnököt, Csere
Sándor kanonokot és Mogyorósi Tibor
szõlészt.

A rendezvényt Kovács Kati fellépése és
táncmulatság zárta. NHE

Méltó a bor a dicséretre

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács



- A Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola az
Oktatási és Kulturális Minisztérium, a
Nemzeti Szakképzés- és Felnõttképzési
Intézet, valamint a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közalapítvány által
kiírt pályázaton 37 millió 870 ezer forintot
nyert - tudtuk meg Bognár Ferenctõl, az
intézmény igazgatójától.

- A nyertes pályázattal a Dobbantó-prog-
ram indítására nyílik lehetõségünk - mondta
az intézményvezetõ. - A program elsõdleges
célja, hogy egy elõkészítõ, 9. osztályt indít-
sunk, amelynek elvégzése után a fiatalok
bármely középfokú intézményben foly-
tathatják tanulmányaikat. A nyert pénz-
összegbõl 27 millió 870 ezer forintot szak-
mai támogatás keretében kell elkölteni, a
fennmaradó 10 milliót pedig eszközbe-
szerzésre, infrastruktúra-fejlesztésre, kom-
munikációs költségekre fordíthatjuk.

- Kik vehetnek részt ebben a programban?
- Olyan fiatalok vesznek benne részt, akik

hátrányos helyzetben vannak, sajátos neve-
lési igényû tanulók, nem rendelkeznek a nyolc
általános végzettséggel és még nem töltötték
be a 25. életévüket. A program tehát az isko-
lai oktatásban lemaradtak felzárkóztatását
szolgálja, valamint ahhoz nyújt segítséget,
hogy a munkaerõpiacon könnyebben tudja-
nak majd érvényesülni.

- Mikor indul és meddig tart a program?
- 2008 novemberétõl 2010 novemberéig

tart. Az elõkészítõ osztály indítására a
2009/2010-es tanévben kerül sor. Maximum
15 fõvel és 3 kiscsoportban kell foglalkozni
ebben az osztályban.

- Biztosított a tanerõ hozzá?
- Ehhez külön pedagóguslétszámot fo-

gunk biztosítani, ezt már a jövõ évi költ-
ségvetésbe betervezzük. A fejlesztõ- és
gyógypedagógusokból, valamint pszicholó-
gusból álló szakembergárda nemcsak az
iskolai feladatokra, de a felnõtt élet kihívá-
saira is felkészíti majd a tanulókat. A
pályázat hivatalos aláírására november 21-én
Budapesten került sor. Ezen a fenntartó
Veszprém Megyei Önkormányzat képviselõ-
je is részt vett.

- Már beszéltünk arról, hogy a felnõtt
oktatás elindítására is nyílik majd lehetõség
Tapolcán. Megtörtént ez?

- Sajnos, nem. Bár készült kimutatás arról,
hogy nagyon sok olyan felnõtt van a
megyében, akinek nincs meg a nyolc
általánosa, de nálunk csak hárman jelent-
keztek erre a képzésre, így nem tudtuk
beindítani. Valójában ez a régi dolgozók
iskolájának a mai változata, és 10, illetve 20
hónapos oktatás után a benne résztvevõ
megszerezhetné az alapfokú képzettséget,
amellyel már közvetlenül tanulhatna tovább
a 9. osztályban. Az indításhoz 15 emberre lett
volna szükség.             N. Horváth Erzsébet

A helyi vidékfejlesztési iroda adott otthont

annak a közönségtalálkozónak, ahol Boczkó

Gábor olimpiai 4. helyezett párbajtõrözõ

és dr. Nádori  László professzor, a sport-

tudományok doktora volt az elõadó.

A Tanúhegyek Egyesület rendezvényére

a helyi ipartestület tagjai, ifjú sportolók és

sportrajongók érkeztek, hogy a város két

ismert egyéniségének gondolatait meghall-

gassák.

A professzor, mint nemzetközi szaktekin-

tély röviden beszélt az olimpiák történetérõl,

a nemzetközi sportéletet jellemzõ elüzletie-

sedésrõl, valamint az olimpia és sport szel-

lemét sértõ doppingról. Természetesen a fõ

téma a pekingi olimpia volt, a magyarok

pekingi szereplése. A professzor szerint a

magyar csapat szereplése a jelenlegi magyar

sportállapotokat ismerve megfelelõ volt, sõt

csoda, hogy ennyi érem született.

Boczkó Gábor a sportoló szemszögébõl

mondta el gondolatait a felkészülésük-

rõl, az olimpiai szereplésükrõl, az olimpiai

faluban átélt napjaikról. Az olimpikon két dol-

got hangsúlyozott elõadásában. A pekingi

olimpiával kapcsolatban azt, hogy a pekin-

gi évtizedekig megismételhetetlenül nagy-

szabású, kitûnõ rendezésû olimpia volt, a

hazai sportéletrõl pedig, hogy a tõkeerõs

vállalatoknak és a multiknak jobban kellene

támogatni a magyar utánpótlást és az

élsportot. Antal Edit
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KRÓNIKA

Évfordulók
1898. november 1. 110 éve
Rédey Gyula dr. apátkanonok-plébános felszen-
telte a temetõkápolnát.
1968. november 2. 40 éve
Budapesten leleplezték Felletár Emil emlék-
tábláját az Országos Bírósági Vegyészeti
Intézetben.
1988. november 11. 20 éve
Marton László Pásztorfiú szobrát avatta fel
Czibere Tibor mûvelõdési miniszter a szobrász-
mûvész szülõháza elõtt. Ez Marton László
századik köztéri alkotása.
1893. november 18. 115 éve
Súlyos diftériajárvány szedte áldozatait a tapolcai
és diszeli gyerekek között.
1983. november 28. 25 éve
Útjára indult Tapolcán a lakossági gázkötvény
akció.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

- Lopás miatt indult eljárás ismeretlen
személy ellen, aki a Csobánc utcában talál-
ható lakóházba ajtókifeszítés módszerével
behatolt, és onnan bõrkabátot, szórakoztató-
technikai berendezéseket tulajdonított el
170.000. Ft értékben.
- Eljárás indult ismeretlen tettes ellen lopás
megalapozott gyanúja miatt, aki a Tavasz
utcában a közterületen álló személygépkocsi
ablakát betörve, abból kézitáskát, tele-
fontöltõt és szemüveget tulajdonított el. A
lopással okozott kár: 17.500 Ft, rongálással
okozott kár: 30.000. Ft.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Veszprém megye szociális, gyermek-
védelmi szakemberei a Szociális Munka
Napját ünnepelték a minap Balaton-
füreden. 

Talabér Márta, a megyei közgyûlés al-
elnöke ünnepi beszédében a szociális
munkások, mint szeretet-közvetítõk és
-õrzõk nagyon jelentõs, embert próbáló
munkáját emelte ki. Mint mondta, kevés
anyagi elismerés fejében, de annál na-
gyobb elhivatottsággal végzik tevékeny-
ségüket.

Majd virágcsokorral köszöntötte a
megyei önkormányzat illetékes szakbi-
zottsága által 2008. évben a Gyermek-
védelemért, és a Szociális Munkáért
Díjban részesített személyeket, köztük
Horváthné Somogyi Ildikót, az értelmi
fogyatékosok tapolcai közhasznú egye-
sületének elnökét. NHE

Egyre keresettebb
a szociális munka Ha úgy érzik, hogy gyermekük

születésének hírét, örömét az Új Tapolcai

Újság hasábjain keresztül is szeretnék

tudatni, azt díjtalanul megtehetik, ha a

szerkesztõség címére elküldik a saját,

illetve gyermekük közlésre szánt adatait. 

Címünk: 8300 Tapolca, Batsányi János u. 1.

e-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

N. Horváth Erzsébet felelõs szerkesztõ

Kedves Anyukák
és Apukák!

Közönségtalálkozó

„A nyolc évszak”

Nyertes pályázattal az esélyegyenlõségért Munkaerõpiaci helyzetkép
A Központi Statisztikai Hivatal adatai

szerint 2008. I. félévében a Veszprém me-

gyei ipar termelésének volumene 3,7%-

kal csökkent az elõzõ év azonos idõsza-

kához viszonyítva.

A legalább 5 fõt foglalkoztató vállalkozá-

soknál és költségvetési intézményeknél

együttesen 79.203 fõ állt alkalmazásba,

2,0%-kal kevesebben, mint 2007. I. félévé-

ben. A megyében a reálkeresetek a 6,8%-os

fogyasztói árnövekedés mellett 0,6%-kal

estek vissza.

A Közép-dunántúli Regionális Munka-

ügyi Központ tájékoztatása szerint Veszp-

rém megye 9 foglalkoztatási körzete közül

a legalacsonyabb Balatonfüreden (611 fõ) a

regisztrált állásnélküliek száma. Legtöbb

állásnélküli (2.744 fõ) Veszprémben van.

Pápán 2.710 fõ, Ajkán 2.071 fõ a regisztrált

állástalan. Várpalotán 1.710 fõ, Tapolcán

pedig 1.266 fõ volt a nyilvántartottak száma

2008 októberében.

A tapolcai adatok szerint az elõzõ

hónaphoz képest 80 fõvel nõtt az állásta-

lanok száma. Pályakezdõ álláskeresõ mun-

kanélküli a városban 115 fõ, 12 fõvel több,

mint az elõzõ hónapban. Az álláskeresõk

közül munkanélküli ellátásra (járadék,

segély, nyugdíj elõtti munkanélküli segély

stb.) jogosultak száma 510 fõ. Az elõzõ

hónaphoz viszonyítva 105-tel nõtt a szá-

muk. Az elõzõ év hasonló idõszakában 510

fõnél 85-tel volt kevesebb.

N. Horváth Erzsébet

Professzor és bajnok a sportról

A Filharmónia Hangversenysorozat elsõ
elõadása november 19-én hangzott el a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Szellemes a címül adott kifejezés. A
Mendelssohn Kamarakórus mûsorán két
szerzõtõl is a négy évszak szerepelt;
Vivaldi: A négy évszak és Piazzola: Négy
évszak Buenos Airesben.

A kiválóan összeszokott kamarazenekar
minden tagja mûvészi színvonalon bir-
tokosa a technikának, de a hangverseny-
mester Kováts Péter szóló-zenei bravúrja
nemcsak a hallgatóságot, õket is elbûvölte.

A hangszerek olykor selyemszál-finom
hangokon szólaltak meg, olykor az erõ
lendületébõl, a tisztaság fényességébõl.
Nem is a melódia, a hangok megformálása
adta az élvezetet: a vonóbeosztás, a
fekvések, az üveghangok parádéja elragadó
volt, akárcsak a könnyû és biztos kéz
vezette vonó húr-érintette intonáció.

A szépségalkotásra termett zenekar
így valósította meg az Örömóda igazát: 

„Testvér lészen minden ember, merre
lengnek szárnyaid.”

G. Dr. Takáts Gizella

Az októberi lapszámunkban arról ír-
tunk, hogy megrongálták a Trianon
Emlékhelyet.

Kérdésünkre akkor dr. Scher József ren-
dõrkapitány elmondta, hogy fegyverszak-
értõ fogja megvizsgálni a hírtáblán kelet-
kezett sérüléseket.

Újabb megkeresésünkre a kapitány arról
tájékoztatott bennünket, hogy a fegyverszak-
értõ véleménye szerint a sérülést nem lõ-
fegyver, hanem kõ okozta. Ismeretlen tettes
ellen a nyomozás folyamatban van.      NHE

Megkérdeztük,
utánajártunk



Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke, Ács János polgármester, Sólyom
Károly és Marton József alpolgármeste-
rek, Parapatics Tamás önkormányzati
fõtanácsadó, Benczik Zsolt irodavezetõ
és Hársfalvi József szakmai fõtanácsadó
beszélgetett a megjelent vállalkozókkal
a várost és a megyét érintõ kérdésekrõl,
és válaszolt a felvetett kérdésekre.

Összehasonlítva az ország jelenlegi gaz-
dasági, pénzügyi helyzetét, arra mutatott
rá a megyei közgyûlés elnöke, hogy az
elmúlt 6 évben megduplázódott az állam-
adósság, folyamatosan nõ a munkanél-
küliség. A térség vezetõ országából a
legutolsó lett Magyarország. Az egyre
jobban kibontakozó válság elsõsorban a
kis- és középvállalkozásokat érinti, a kor-
mány pedig - ahelyett, hogy a gazdaság
élénkítésére azt a módszert választaná,
amelyet a világ bármely pontján tesznek,
miszerint csökkentik az adóterheket - az
újabb és újabb megszorításaival veszélybe
sodorja a családokat, az egyre nehezebben
élõ nyugdíjasokat.

Ács János polgármester a város által be-
adott pályázatok útjáról, az elbírálások
lassúságáról szólt, majd a Testület azon
szándékáról is beszélt, hogy a fejleszté-
sek, beruházások során a helyi vállalko-
zók munkához jutását messzemenõen fi-
gyelembe veszik.

Szó esett még a nem lakás céljára
használt önkormányzati ingatlanok mérsé-
kelt - 10%-os - bérleti díj emelésérõl, a
nem emelkedõ adókról, a magyar áruk
védelmének hiányáról, a volt laktanya
hasznosítására kiírt pályázatról is.     NHE

„Idei verseitekbõl koszorút lehetne fonni
Mátyás király fejére. Elgondolom, ked-
vetekért levenné percre a koronáját, s föl-
tenné helyébe a Tapolcai-medencében
nyílott vers-virágokat.” - E szavakkal
kezdte beszédét Németh István Péter költõ,
a Bárdos Napok versenysorozatát követõ
díjátadáson november 14-én a Bárdos-
iskola aulájában.

November második hetében, a Bárdos
Napok idei versenysorozatán a tanulóknak
újra volt alkalmuk számot adni tehet-
ségükrõl. A versenysorozatban szaktárgyi-,
mûveltségi-, sport-, képzõmûvészeti és nép-
daléneklés mûfajokban is összemérhették
tudásukat a diákok. Csak az utóbbi két
kategóriában közel 200 pályamû érkezett be. 

A rendezvényen az iskola zenei tagozatos
osztályai énekükkel ajándékozták meg a
hallgatóságot. Pethõ Dorina 7.a osztályos
tanuló szavalatát követõen Gál Attila, a tag-
intézmény vezetõje köszöntötte a jelen-
lévõket. Beszédében megemlékezett az isko-
la és az ünnepségsorozat névadójáról, a
diákok pedig virágot helyeztek el Bárdos
Lajos dombormûve elõtt. Zentai Anna

Programokban gazdag és színes klubélet
jellemzi a rendõr nyugdíjasklubot -
derült ki a közelmúltban megtartott
ünnepi közgyûlésen.

Dr. Bolcsik Zoltán dandártábornok, a
megyei kapitányság vezetõje tárgyjutalom-
ban részesítette Ángyán Kálmánt (a nyugál-
lományú rendõrklub elnökét), Kalmár
Györgynét, Szunyog Sándort, Perger Antalt
és Horváth Józsefet. A jutalmakat Halmi

Júlia, a Veszprém Megyei Rendõrfõkapi-
tányság humán szolgálatának vezetõje,
valamint dr. Scher József ezredes, tapolcai
rendõrkapitány adta át.

A jutalmak átadását követõen Horváth
József, a klub titkára az elõzõ évben végzett
munkáról és a jövõ programjairól is szólt.
- Bár az anyagi lehetõségek szûkülnek -
mondta -, de a hagyományos rendezvényeket
jövõre is szeretnénk megtartani. NHE
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Tapolcáról, rólunk mondtákBeszélgetés a városról, a térségrõl
Tisztelt Polgármester Úr!

Ismeretlenül, tisztelettel köszönti Önt
egy 83 éves öregasszony, aki jún. 12-16-ig
a Hotel Gabriellában üdült.

Eddig Tapolcán csak átrobogtam a vonat-
tal, továbbmentem Ukkra, szüleim sírjá-
hoz. 5 hónapos voltam Édesanyám halála-
kor, ezért kétévesen kerültem nagynéném-
hez Kõbányára, aki felnevelt.

Ha szülõfalumba néha hazamentem, Ta-
polcából csak az állomást láttam, a várost
nem. Most tudom, mit mulasztottam.

Megállapítottam, hogy nagyon szép ez a
város. Nincs szemetes utcája, tiszta, viszont
van vize, fája és sok virága.

A Köztársaság-téri Trianoni Emlékmû
sorait csak sírva tudtam elolvasni. Nagyon
szépen köszönöm a 64 trianoni vármegye
véráztatta drága földjét, a szép stólát és
Tapolca városról írt brossúrákat.

Itt, Kõbányán, ahol élek, sokan voltak
Erdélybõl ide menekültek. A Pongrácz úti
lakótelep nekik épült, elõtte marhavagonok-
ban laktak. A telep barakkiskolájába én is 4
évig jártam. Iskolánkban minden reggel így
imádkoztunk:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen
De nem terhelem Önt az én szürke kis

életemmel. Sokkal fontosabb dolga van.
Egy ilyen szép város vezetése nem könnyû
feladat. Ehhez kívánok Önnek nagyon jó
egészséget, sok örömet és boldog éveket.

Mégegyszer köszöntöm Önt és a tapolcai
jóembereket, akik ebben a léleknélküli vi-
lágban is megõrizték jó magyarságukat.

Üdvözlettel és köszönettel:
Bánkiné Molnár Anna

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
megköszöni, hogy jövedelem adója 1%-
ával az Egyesületet támogatta, mely
összeget a város virágosítására használtuk
fel. Kérjük, hogy a 2008. évi jövedelem
adójának 1%-ával támogassa városszé-
pítõ munkánkat!

Szépítsük együtt városunkat!
Tapolcai Városszépítõ Egyesület, 8300

Tapolca, Batsányi u. 1.
Adószám: 19254290-1-19 

Dr. Zsiray Ferenc

Közlemény

Elismert klubélet

Úgy érzem, sosem nyert olyan fontossá-
got a családon belüli gyermekbántalma-
zás, valamint az iskolai agresszió kér-
dése, mint napjainkban. Az ok-okozati
összefüggéseken vitatkozhatnánk, mégis,
ami tény, az tény, így beszélnünk kell
róla. 

Vajon hogyan állítható meg ez a felgyor-
sult folyamat, vagy inkább csak mérsékel-
hetõ? Mintha még mindig túl kevés figyel-
met szentelnénk a „szabad szemmel” is
észrevehetõ, mellettünk élõ, segítségért
kiáltó embertársainknak. Nehezen képzel-
hetõ el az a tény, hogy valaki testi-lelki
erõszakot okozzon egy gyermeknek. Mégis,
évrõl - évre, világszerte több millió bántal-
mazott gyermekrõl hallunk, ezeknek az
eseteknek a száma azonban nem fedi a

valóságot. Az erõszakos cselekményt
követõ félelem és szégyenérzet gátolja azt a
személyt, aki ellen a bûncselekményt
elkövették. Sok esetben elõfordul, hogy
ezek az ügyek napvilágra sem kerülnek. A
gyermekbántalmazás következményei meg-
határozóak lehetnek egy életen át, a késõb-
biek folyamán károsan befolyásolhatják a
gyermek érzelmi világát, önismeretét,
párkapcsolatát, illetve saját gyermekével
való kapcsolatát. Milyen eszközzel volna
mégis megelõzhetõ a gyermekbántalmazás?
A hatékony segítség érdekében elenged-
hetetlen minden érintett szakember számára
a tájékozottság, a szakmai ismeretek
kibõvítése, elsõsorban a gyermekekkel
foglalkozó intézmények és szakemberek
összehangolt munkája, bizonyos intézke-

dések megerõsítése. Valójában mindnyájan
felelõsek és érintettek vagyunk. Fontos
szerepe van a megelõzésben az egymásra
figyelésnek. Ha tehetünk valamit, azt tegyük
is meg annak érdekében, hogy egy esetleges
traumát okozó eseményt meggátoljunk. 

A leghatékonyabb eszköz a megelõzés, a
problémák minél korábbi felismerése, és
nagy jelentõséggel bír a korai beavatkozás
is. A lelki és viselkedésbeli okozatok
sokrétûsége miatt az érzelmi segítségadás
kiemelten fontos szereppel bír.

A gyermek lelki világában bekövetkezõ
sebeket nehéz begyógyítani, ezért minden
szociális területen dolgozó szakembernek
pontosan tisztában kell lennie a gyermekbán-
talmazás következményeivel, a gyógyítás
lehetséges módjaival.               Major Tünde

Bántalmazott gyerekek

Helyreigazítás

Dr. Egyed Béla
emlékére

Köszöntötték
az idõseket

Pénzbüntetés
Az Új Tapolcai Újság szeptemberi számában Esélytelenül címmel arról írtunk, hogy a

Sebronban vasvillával halálra kínoztak egy kutyát.
A feljelentést követõen a bíróság 150.000 Ft pénzbírságra ítélte az elkövetõt.

A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület megalakulásának 35. évfor-
dulóján nem a Csobánc Népdalkör, hanem a
Batsányi János Hagyományõrzõ Népdalkör
adott mûsort.

A Tanúhegyek Egyesület a kórház udva-
rán tavasszal fát ültetett a tapolcai
születésû, dr. Egyed Béla sebész fõorvos
emlékére.

A legutóbbi testületi ülésen a képviselõk
támogató beleegyezésüket adták ahhoz,
hogy az emlékfát bazaltkõbõl készülõ
szegéllyel körbevegyék, és egy szintén
bazaltkõre réztáblát helyezzenek el az aláb-
bi felirattal: „Dr. Egyed Béla emlékére állít-
tatta a Tanúhegyek Egyesület”.

Az Idõsek Világnapján sok kedves szó és
terített asztal várta az ünnepelteket az
Idõsek Napköziotthonában.

- Feladatunk, hogy lehetõvé tegyük az
idõsek számára az öregkorhoz méltó életet,
támaszt kell nyújtanunk nekik, vigyáznunk
kell rájuk, érezzék, nem hagyjuk magukra
õket - mondta ünnepi köszöntõjében Ughy
Jenõné. - A munkával, bölcsességgel, tapasz-
talattal teli életük teremtette meg az utódok
számára, hogy a mosolyuk, a biztatásuk segít-
ségével õrizzék a hagyományokat, gondos-
kodjanak a családjukról. Tõlük tanul szeretni
minden gyerek és minden unoka, éppen ezért
felbecsülhetetlen kincs számunkra.

Az ünnepi köszöntõt követõen Fejes Lajos
szavalata, majd Domján Tamás zenéje tette
felejthetetlenné és hangulatossá a vidám
beszélgetésekkel tarkított délutánt.         NHE

Nagyszerû eredmények a Bárdos Napokon

A gyõztes ifjú költõk

Sáry Adrienn
Ellesett õszi pillanat

Alkonyos avaron fut a szél,

Karjaitól felbolydult falevél,

Hullik alá, s lassan elalél.

Puttonyért kiált a hegyoldal,

S koccintva vele az új borral,

Múltjáról fanyarkás mustja vall.

Mustáros színbe borult a táj,

Gesztenyepürében kiskanál,

Az õsz ma minket épp így talál…

Vörös Béla elnök a város és a helyi
vállalkozók együttmûködési lehetõ-
ségeirõl beszélt

Fotó: N. Horváth

Fotó: Zentai



A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
kerámiakiállítás nyílt november 10-én
Oszkai Réka keramikus alkotásaiból.

Jeligéje: „Az élet zenéjét a nõk adják”. E
megnyitón is jeles szerepe volt a zenének.
Mintegy keretet adott az ismertetéshez,

„múzeumlátogatáshoz”. A Sümegi Zene-
iskola furulya-kvintettje - Monostori István
vezényletével - kellemes-intim, klasszikus
muzsikát adott. Oszkai Réka jobbára fiatal
nõk álló alakját formálta meg. S bár külön-

bözõ leánynevû alakok „szemeznek” ve-
lünk, bizonyos hasonlóság érzõdik az egyes
figurákon; mintha egy korból, egy család-
ból valók lennének.

Megnyitó beszédében Márta István
zeneszerzõ mintegy kulcsot ad ehhez: 1-1

Oszkai Réka áll mindegyik alakjában. A szem
és ajak különösen hangsúlyozott.

A keramikus sárból építkezik. Õsi
foglalkozás nyersanyaga a sár, az agyag. A
többi õsanyaggal: tûzzel, vízzel építkezve
idõtálló. 

Oszkai Réka sajátságos tekintetû, kisu-
gárzású szobrai megtekinthetõk alkalmi
kiállításokon, illetve állandó kiállításon Sü-
megen, a Püspöki Palota Képtárában.

G. Dr. Takáts Gizella

1989 óta készíti Lõwey Lilla irodalmi szer-
kesztõ és Váradi Péter Pál fotómûvész az
Erdélyt bemutató kiadványait.

A két legújabb kötetet méltató dr.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész szólt
arról, hogy Erdély szépsége kimeríthetetlen
témát ad a szerzõ-házaspárnak. Közel húsz

éve járják Székelyföldet, és mindig találnak
olyan újabb és újabb csodát, amelyet meg
akarnak osztani az olvasóval.

A személyes élményeket is felvonultató
könyvismertetõben szó esett az elõzõ
kötetekrõl, majd a mostaniakat, a Felsõ-
Nyárád vidékét és Orbán Balázst megmu-
tatók értékeit összegezte az irodalom-
történész. Felsõ-Nyárád vidékét gyönyörû
fotókon keresztül csodálhatja meg az olva-
só, de az ott élõk évszázados küzdelmét a
megmaradásért is megörökítették a szerzõk.
A legnagyobb székelyrõl, a magyar népet
családjának tekintõ Orbán Balázsról szóló
kötet a tudós-utazó születésének 180. évfor-
dulójára készült el. A kiadvány érdekes-
sége, hogy az õ általa készített képek mellett
a jelen képei is szerepelnek, mutatva, hogy
miként változott a táj több mint száz év alatt.

A könyvbemutatón kivetítõn kísérhették
végig a jelenlévõk a kiadványokban szerep-
lõket és a táj arculatát. A két könyv mellett
az Orbán Balázs-emléknaptár is nagy sikert
aratott. Az esten közremûködött Soós
Andrea elõadómûvész.

N. Horváth Erzsébet
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Erdélyrõl lelkesen

Mûvészek a mûvészetrõl

„A magyar népet tekintem családomnak” Meghívó
„...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok.”

/Wass Albert/
Tapolca Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt
Wass Albert mellszobrának

ünnepélyes avatására
2008. november 30-án 17 órára

a Batsányi János utcába, a Wass Albert Városi Könyvtár és
Múzeum elõtti térre.

/A mû Marton László szobrászmûvész utolsó alkotása./

A szoboravató ünnepség után kezdetét veszi
az adventi várakozás rendezvénysorozata. 

A Tóparton meggyújtjuk a város adventi koszorújának elsõ
gyertyáját. Majd a Díszudvaron keresztül a Fõ térre vonu-

lunk, ahol átadjuk Tapolca polgárainak

a város elsõ Betlehemét,
amelyet Kolop József készített.

Közremûködnek: a történelmi egyházak képviselõi és a
Kazinczy intézményegység diákjai.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a rendezvényekre!

Wass Albert Emlékév 2008

Protestáns
istentiszteleti rend

Református istentisztelet:
minden vasárnap 1100 órától.

Igét hirdet:
Szabó Emõke református lelkész.
Evangélikus istentisztelet:

minden hónap 2. és 4. vasárnapján
830-kor.

Igét hirdet:
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész.

November 6-án a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Iskolában Lõvey Félix
tihanyi alperjel, bencés tanár elõadá-
sára nagyszámú hallgatóság volt kíván-
csi.

A Boldog Özséb Alapítvány nevében
Szabó Csaba köszöntötte az elõadót és
hallgatóságot, majd felkérésére egy „igazi
bencés diák”, dr. Varga Ottó idézett a tanár
úrról írt könyvbõl.

A matematika-fizika szakos tanár úr ter-
mészettudományos alapossággal és tárgyi-
lagossággal közelítette meg témáját: Mária-
jelenések. Beszélt az egyház kettõs ter-
mészetérõl: isteni-emberi arculatáról. Az
isteni tökéletes. Az emberiben emberül
mennek a dolgok - a hibát, bûnt sem ki-
zárva.

A legismertebb Mária-jelenések: 1531-ben
spanyol nyelvterületen, 1846-ban La Salette,

1858 Lourdes, 1917-ben Fatima.
A XX. században megnövekedett a jele-

nések száma: 1968 Egyiptom, 1981
Ruanda, Meðugorje, Siracusa, Garabalda.
Minden alkalommal engesztelésre, imára,
böjtre szólítja fel Mária a világot - elk-
erülendõ a fenyegetõ embertelenségeket,
háborús szen-vedéseket.

Lourdes-ban 7000 - orvosilag igazolt -
gyógyulásból 70-et ismert el az egyház, de
a meggyógyultak örömét ez nem befolyá-
solta. A természettudományos eszközökkel
nem magyarázható jelenségek elgondo-
lkodtatják a közömbösöket és hitetleneket
is.

Indiában a szökõár idején a templom
körül magasan hullámzó víz megtört, és a
lourdesi Mária szobránál megállt; a temp-
lomban lévõk megmenekültek.

G. Dr. Takáts Gizella

Mária-jelenések

Sikeres idõutazás

A Batsányi János Gimnázium és Kollé-
gium csapata a HM Honvéd Kulturális
Szolgáltató Közhasznú Társaság által ren-
dezett Hunyadi Mátyás és kora címû
hadtörténeti országos vetélkedõn negye-
dik helyezést ért el.

A Csombó Dénes, Kovács Ákos és Sándor
András 11.N osztály tanulóiból álló csapat-
nak elõször az interneten elérhetõ feladatsort
kellett jól megoldania, majd a tatai szóbeli és
gyakorlati megmérettetés során értek el szép
eredményt.

A feladatok között az 1463-as bécsújhelyi
béketárgyalás éppúgy szerepelt, mint a
reneszánsz emlékek kutatása vagy a könyvis-
mertetõ.

A gyakorlati vetélkedõ során korhû kato-
nai öltözékben, páncélban kellett harcolniuk
dárdával, íjjal és kelevézzel. A csapatot Riba
Erzsébet tanárnõ készítette fel.              NHE

Tûz, víz, sár A Tamási Áron
Mûvelõdési Központ

decemberi programjai
1. hétfõ 13 óra: AIDS vetélkedõ
középiskola elsõ osztályosainak; 3. szerda
10 és 12 óra: Ifjúsági hangverseny; 4.
csütörtök 17.30 óra: Biblia történeti
elõadás a történelmi egyházak rész-
vételével, nyomtatás történeti bemutató;
7. vasárnap 09-16 óráig: Veszprém
Megyei Felnõtt Sakk Csapatbajnokság; 8.
hétfõ 18 óra: Darvastó és a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagin-
tézmény karácsonyi mûsora; 10. szerda
10 és 14 óra: „Nagyapám Betleheme”, a
Los Andinos-együttes karácsonyi mûsora;
16. kedd 15 óra: Nyugdíjas Egyesület
karácsonyi mûsora; 17. szerda 10 és 12
óra: Gyermekszínház Óperenciás bérlet:
Diótörõ; 18. csütörtök 16 óra: Cigány
nemzetiségi karácsony; 19. péntek 8 óra:
Szász Márton Általános Iskola karácsonyi
mûsora; 19. péntek 17 óra: Járdányi Pál
Zeneiskola karácsonyi mûsora; 20. szom-
bat 9 óra: Széchenyi István Szakképzõ
Iskola karácsonyi mûsora;
22. hétfõ 17. óra: Mindenki karácsonya
városi ünnepség a Hõsök terén. közre-
mûködnek a Tapolcai Általános Iskola
tanulói. Ünnepi beszédet mond: Bakos
György képviselõ.

Fotó: N. Horváth

Fotó: Kovács



Szólj, síp, szólj ! . . .
Az érkezés-viselkedés minõsége eldöntheti, milyen lesz a fogadtatás. Fegyelmezett-oldott

társalgás a nehéz témákat is „eladhatóvá” teszi. Ám a búcsúszó, a távozás mikéntje hosszú
idõre is kihat.

A búcsú nyomában tartós tisztelet, nyugalom áradhat s belõle béke. Vagy hiányt, bána-
tot okoz egy jogos kérés megtagadása. Egy - indulatos ajtóbecsapással - távozó akár
hajléktalanná válhat, de boldogtalanná az otthonmaradott is!

A lehiggadást követi a (késõ?!) bánat, vagy makacsság, amely elzárja a közeledés útját.
S ha idõ múltán szeretnénk is, lesz-e mód a jóvátételre? Örök adósai vagyunk egymás-

nak. Dr. G. T. G.

8   2008. november Új Tapolcai Újság

MAGAZIN - EGÉSZSÉG

Felettünk a csillagok 18. rész
Megpillantott exobolygók

Elõször sikerült direkt felvételeket készí-
teni egy egész bolygórendszer három tag-
járól.

A rendszer központi égitestje egy 140 fény-
évre lévõ fényes, kék csillag, mely a HR 8799
katalógusjelet kapta. Mérete körülbelül más-
félszerese a Napénak.

Normális esetben az ilyen fényes csil-
lagok nem a legjobb jelöltek az ehhez
hasonló kutatásokhoz, viszont fiatal koruk
mégis elõnyt jelent, mivel elegendõ anyag
lehet az õket körülvevõ porkorongban
ahhoz, hogy nagy távolságban is létre-
jöhessenek óriásbolygók. Ezeket aztán a
„nagy” csillagtól mért távolságuk, és az -
alig 6 millió éves korukból adódó -
infravörös tartományban kibocsátott jelen-
tõs mennyiségû sugárzásuk nyomán már
könnyebb megtalálni.

Az elsõ - két bolygót mutató - felvétel
2004 júliusában készült a Keck-teleszkóp-
pal, míg a 2008. júliusi és októberi
felvételein már kivehetõ egy harmadik
bolygó is. A különbözõ idõpontokban
készült felvételek alapján megbecsülhetõek
a rendszer adatai. A bolygók és pályáik
adataiból látszik, hogy a Naprendszerhez
hasonlóan a HR 8799 rendszerében is a
gázóriások mérete a csillagtól távolodva
csökken.

A felfedezést részletezõ szakcikkel
egyidõben jelentették be, hogy a Hubble
Ûrtávcsõvel sikerült lefotózni egy bolygót a
közeli - mindössze 25 fényévre lévõ -
Fomalhaut körül. A 2004-ben és 2006-ban
készült felvételeket elemezve fedezték fel a
két év alatt elmozduló bolygót a csillagot
körülvevõ porgyûrûben.       Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Papp Pál dr. fogorvos, atlétaedzõ

(Nova, 1913. november 16. - Tapolca, 1972. március 16.)

Orvosi tanulmányait Budapesten végezte, 1937-ben
kapott diplomát. 1947-ben fogorvosi, majd 1952-ben sport-
szakorvosi képesítést is szerzett. Az egyetem elvégzése után
bevonult katonának. Leszerelése után Tapolcára került, itt
kötött házasságot, de rövidesen megkapta behívóját a front-
ra. Katonaorvosként gyógyított a háború végéig. Maga is
többször forgott életveszélyben. A háborúban szerzett
kiütéses tífusz következményeit élete végéig viselte. 1946-

ban jött vissza Tapolcára. Fogorvosként dolgozott, miközben ellátta az iskolafogásza-
ti teendõket is. A sporttal egyetemistaként került kapcsolatba. Eredményes atléta volt,
különösen a dobószámokban ért el jó eredményeket. Egészen 47 éves koráig maga is
aktív versenyzõ volt. Sportedzõi sikerei innen vezethetõk le, hiszen rendszeresen
együtt versenyzett tanítványaival. Az atlétikát õ honosította meg Tapolcán. 1949 már-
ciusában õ lett a TIAC atlétikai szakosztályának vezetõje és egyben edzõje. A futó-,
ugró- és dobószámokban egyre jobb eredményeket értek el. 1950-ben 23 versenyen
vettek részt és 47 elsõ, 47 második és 46 harmadik helyezést értek el. 1951-ben már
52 versenyen indulva 51 elsõ, 46 második és 27 harmadik helyezést. 1952-ben 51
versenyen 81 elsõ, 81 második és 52 harmadik helyezést szereztek. Tanítványa,
Csermák József Helsinkiben a kalapácsvetés olimpiai bajnoka lett. Mesterérõl így val-
lott: „Csodálatos ember volt! Edzõnek is kiváló, de mi akkor elsõsorban azért rajong-
tunk érte, mert értünk és velünk volt. Olyan légkört és közösséget teremtett, amiért
mindenki örömmel járt edzésekre, mely után mindig összejöttünk és mesélte
történeteit a régi sportolókról, de arról is, hogyan kell viselkedni, élni.” A tapolcai
atlétika sikersorozata még néhány évig folytatódott, de a társadalmi változások miatt,
az ötvenes évek végén megindult a hanyatlás. 1967-ben még túlélte az elsõ infarktust,
de öt évvel késõbb, 59 éves korában a második infarktus végzett vele. Emlékére 1994-
ben a Városszépítõ Egyesület emléktáblát avatott a Kistó partján lévõ Pantheon-falon.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Félszáznál is több tapolcai hetedik osztá-

lyos diáklány élt a város által felkínált

lehetõséggel és kérte a kitöltött beleegyezõ

nyilatkozatával a Silgard nevû, Humán

Papilloma Vírus legveszélyesebb típusa

elleni védõoltást.

A három oltásból álló sorozat költsége sze-

mélyenként 90 ezer forint. Ez tapolcai viszony-

latban megközelítõleg 8 millió forint. Ennek

a kifizetését Tapolca Város Önkormányzata -

a szülõk támogatása érdekében - felvállalta.

Az oltás védettséget jelent a HPV okozta

méhnyakrák, a genitális szemölcs és daganat

ellen. A teljes védettség eléréséhez három

alkalommal kapnak injekciót a lányok fél

éven belül. Az oltóanyagok már a gyermekor-

vosoknál vannak, akik hamarosan megkez-

dik az immunizálást.

A forgalmazó cég emellett ingyenesen biz-

tosít a tapolcai idõskorú lakosság számára

védõoltást a Pneumococcus okozta tüdõgyul-

ladás ellen is.   NHE

Védettség ajándékba

Évrõl-évre nagyobb fejtörést okozhat a
pályaválasztás elõtt álló fiatalok számára a
továbbtanulás kérdése.

Mai - olykor kilátástalan - jelenünkben va-
lóban nehéz döntést jelenthet egy-egy család
életében, hogy gyermeke számára megtalálja
a megfelelõ iskolát. Ebben igyekeznek segít-
séget nyújtani, irányt mutatni azok az õsz
folyamán megrendezésre kerülõ Pályaválasz-
tási és Képzési Kiállítások, melyeket az alap-
és középfokú közoktatási intézmények fel-
sõéves tanulóinak, szakmával nem rendel-
kezõ, szakmaváltásra szoruló pályakezdõ

fiataloknak, a szakmájukban elhelyezkedni
nem tudó, vagy pályakorrekció elõtt álló állás-
keresõk számára szerveznek.

Az elmúlt idõszakban két nagyobb ren-
dezvényen is képviseltette magát a térség
egyik legnagyobb létszámmal bíró iskolája, a
tapolcai Széchenyi István Szakképzõ Iskola.
Október 11-én a nemrég átadott veszprémi
Aréna épületébe, november 13-án és 14-én a
zalaegerszegi Sportcsarnokba invitáltak min-
den érdeklõdõt, ahol a magas látogatottság
visszaigazolta a továbbtanulás kérdésének
jelentõségét.                             Major Tünde

Hogyan tovább?

Teljenek békésen ünnepeink!
Ismét eltelt egy esztendõ, elérkeztek
ünnepeink, köztük a legszebb: a Kará-
csony. Valamennyiünk szívét átjárja a
szeretet, az ezt kísérõ bizsergetõ érzés -
kellemes izgatottság - amikor felkészülünk
szeretteinkkel a méltó ünneplésre. 

Természetesen nem mindenki érez így! A
nem várt bûncselekmények elkövetésére
ideális a fenti idõszak, beleértve a közrehatói
magatartásunk által tanúsított figyelmetlen-
ségünket, gondatlanságunkat is!

A biztonság megteremtésében, annak fenn-
tartásában jelentõs szerepet vállal magára a
rendõrség, valamint a településen aktívan
mûködõ polgárõrség. Ez azonban nem ele-

gendõ, aktív részünk van benne nekünk is!
Készülõdésünk alapvetõ feltétele a szük-

séges élelmiszerek, ajándéktárgyak be-
szerzése. A boltok, valamint bevásár-
lóközpontok által rendelkezésünkre bocsátott
bevásárlókocsikon található kisméretû, le-
hajtható felület, melybe bátran helyezzük el
kabátjainkat, táskáinkat! A vásárlás for-
gatagában bármikor elvonhatják figyelmün-
ket, így a polcok között tologatott bevásár-
lókocsi kontroll nélkül maradhat! Az isme-
retlenek figyelmét azonban nem kerüli el! 

Soha ne nagyméretû, bõ nyílással kialakí-
tott, nehezen viselhetõ táskákat hordjunk!
Igazolványaink, készpénzünk, értékeink

védelme érdekében célszerû a testhez simuló,
vállra akasztható rövid pánttal ellátott kis-
méretû táskák vagy derékra akasztható övtás-
ka viselése!  

A parkolókban hátrahagyott személy-
autónk potenciális célterülete a gépko-
csifeltörõknek! Akárhol is hagyjuk hátra gép-
kocsinkat, annak utasterében, ülésein, kalap-
tartójában és mûszerfalán ne hagyjunk sem-
milyen értéket, valamint ha lehetõségünk van,
közvilágítással ellátott helyen várakozzunk!
Praktikus megoldás a jármû ideiglenes
„õreinek” alkalmazása. Ne menjen mindenki
vásárolni, bízzunk meg valakit annak
õrzésével! 

Az ünneplés alatt rokonaink, szeretteink
látogatása, halottaink sírhantjainak felkere-
sése, éjféli mise vagy csak egy kötetlen kirán-
dulás céljából eltávozunk otthonainkból. Több-
ször huzamosabb idõre is! Tartsuk mindig
szem elõtt az alábbiakat. Távozásunk elõtt el-
lenõrizzük ingatlanaink nyílászáróinak zárt-
ságát. A bejárati ajtó kulcsának õrzésére a
legmegfelelõbb hely nálunk van, testközelben!

A Tapolcai Rendõrkapitányság teljes
kollektívája nevében kívánok Önöknek
Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben
Gazdag, Boldog Új Esztendõt! 

Molnár András r. fhdgy., megelõzési
elõadó, Tapolcai Rendõrkapitányság

November 16-ára Gyökér Kinga és
Vörösváry Ákos - ahogy õk magukat
nevezik: a Látványtár követei - búcsúi
együttlétre hívta a település apraját
nagyját a Látványtár Kiállítóházába.

A jóízû beszélgetések, koccintgatások
mellé Reindl Erzsébet Diszel egykor
gazdag hitéletét bemutató kiadványát is
kínálták a házigazdák. A kutatás körül-
ményeirõl maga a szerzõ beszélt a jelen-
lévõknek.

Márton-napi búcsú
A katonai hagyományok ápolását is szol-
gálja az a terv, amelynek eredmé-
nyeként a volt Kinizsi-laktanya területén
lévõ, terméskõ posztamens álló katona-
portrék - egy lövészé és egy harckocsizóé
- a Dobó-lakótelepre kerülnének.

A szobrok áthelyezését Szatmári
Jánosné, a lakótelep önkormányzati kép-
viselõje kérte a Testülettõl. A kérést a
képviselõk támogatták.

Értékõrzés

Kedves Olvasóink!
November 22-tõl szombatonként 10-tõl

12 óráig filmvetítést tartunk a Gyermek-
részlegben. A vetítésekre mindenkit szere-
tettel várunk!
November 22.: Mazsola és Tádé
November 29.: L'ecsó
December 6.: Vízipók, csodapók
December 13.: Nanny McPhee, a varázsdada
December 20.: Pata-csata
Gyermekkönyvheti programjaink:
December 1.
9-12 óra: Mesemondás, mesejáték

14 órától: A Twist Olivér drámamûhely
elõadása
A Kedvenc könyvem - kedvenc mesém
pályázat eredményhirdetése, kötetlen
beszélgetés a  pályázókkal.
December 2. 10 óra: Mikulásváró koncert ki-
csiknek P. Nagy Ferenccel és Kovács Józseffel  
December 4. 14 óra: Író-olvasó az IBBY-
díjas Berg Judittal

November 14-én folytattuk a nyári tábor
idején megkezdett Kinizsi-vár építését
Nacsa Ferenccel. A vár megtekinthetõ a
Gyermekrészlegben.

Könyvtári hírek



Debrecenben rendezték a sportegyesületek
5. országos sportnapját. A kétnapos sport-
fesztiválon tizenöt sportágban rendeztek
versenyeket. ATomcsányi Ford HSE sporto-
lói atlétikában és tájfutásban álltak rajthoz.

Atlétikában csak a 6x2000 m-es váltóban
értek el említésre méltó eredményt, 5 mp-cel
maradtak el a dobogós helyezéstõl. Idejük:
44,52 volt. Tájfutásban már jöttek a jó ered-
mények. Domán Fruzsina magabiztosan, 8
perccel utasította maga mögé az ifjúsági
mezõnyt. Fiú serdülõ korosztályban Zoboki
Csanád  a második, Székely Imre pedig a
dobogó harmadik fokára állhatott. Domán
Gábor két ellenõrzõ pontot felcserélt, így
csak az 5. helyen ért célba.

A Tomcsányi Ford versenyzõi rajthoz áll-
tak a Hajdú-Bihar megyei nyílt sprintbajnok-
ságon is. Domán Fruzsina megismételte
elõzõ remek futását, így újra „felfuthatott” a
dobogó legfelsõ fokára. Zoboki Csanád és
Domán Gábor mindkét idõfutamot biztosan
nyerve lett bajnok a polgári falumúzeum
területén megrendezett versenyen.

A Sárváron rendezett félmaraton verse-
nyen váltó és egyéni számokban álltak rajt-
hoz a Tomcsányi Ford HSE és a Tapolca VSE
futói. A szakadó esõben Kárász Erikát nem
lehetett megverni. Erika 93 perccel nyerte a
versenyt. A váltóversenyt a Tomcsányi-csa-
pat magabiztosan teljesítette. Az elsõ futó,
Domán Gábor a második helyen 2 perc
hátránnyal váltott, Hartmann Ákos második
váltóként  már csak 1 perces hátránnyal, s a
végén Domán Rajmund remek futással, 3
perces elõnnyel hozta be elsõ helyre a váltót.
A Tapolca VSE váltója a 9. helyen ért célba.

Az egyéni indulók között Tobak Attila 1
óra 46 perces idõvel egyéni csúcsot futott,
Kassai Balázs edzésképpen 1 óra 52 perc alatt
teljesítette a távot. Balázsnak ez felkészülési
versenye volt, ezzel is készült a jövõ évi több-
napos ultra-maratonra, amelyet életében
elõször kíván kipróbálni.

Rövid sporthírek, eredmények
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LABDARÚGÁS:
Az NB III-as bajnokság utolsó játéknapján
gyõzelemmel búcsúzott a TIAC-Honvéd
szurkolóitól. Az idény legjobb játékával
nehéz mérkõzésen gyõzte le a 2. helyen álló
Lipót gárdáját 2:1 arányban.
Gólzáporosak voltak a záró fordulók a
megyei III. és IV. osztályú labdarúgó-bajnok-
ságban. Eredmények a III. osztályban:
Balatonszepezd-Zánka  4:2, Révfülöp-Lesen-
ceistvánd/Uzsa 6:2, Balatonederics- Monos-
torapáti 2:2, Nemesgulács-Káptalantóti 1:1,
Zánka-Gógánfa 0:3, Káptalantóti-Balaton-
ederics 3:2, Monostorapáti-Szigliget 3:2,
Lesenceistvánd/Uzsa-Balatonszepezd 3:4 Az
élmezõny állása: 1. Révfülöp 25 pont (32:7),
2. Káptalantóti 20 pont (24:12), 3. Balaton-
ederics 19 pont (21:13). 
Eredmények a IV. osztályban: Nemesvita-
Csabrendek II. 8:5, Tapolca VSE-Sümeg
VSE  2:4, Hegymagas-Badacsonytomaj II.
1:2, Diszel SE-Lesencetomaj 2:4, Sümeg-
prága-Nyírespuszta 2:0, Sümeg VSE-Nemes-
vita 5:1, Nyírespuszta-Diszel SE 2:2,
Lesencetomaj-Ukk TE 0:3, Zalaerdõr-Hegy-
magas 3:0, Badacsonytomaj II.- Tapolca VSE
7:2, Csabrendek II.-Sümegprága 2:2. Az
élmezõny állása: 1. Ukk TE 30 pont (44:17),
2. Badacsonytomaj II. 25 pont (44:18), 3.
Sümeg VSE 22 pont (38:20).

SAKK-BLOKK:
Buzás Bertalan és Kaufmann Péter kitett
magáért a Drezdában rendezett gyermek
sakkviadalon. A két ifjú sakkozó a 2000.
január 1-je után születettek Ifjú tehetségek
elnevezésû nemzetközi kupán a népes
mezõnyben (tizenkét ország 88 versenyzõt
indított) magyar színeket képviselve remek 

eredménnyel büszkélkedhet. Kaufmann Péter
holtversenyben lett harmadik, Buzás Bertalan
az elõkelõ  tizenkettedik helyet szerezte meg.
Mindkét fiatal versenyzõ edzõje: Paréj József
mesterjelölt.
Bodó Bence holtversenyben a harmadik
helyen végzett a Szombathelyen rendezett
Regionális Serdülõ Egyéni Bajnokságban.
A rangos mezõnyben Bence 6 ponttal zárt.
Hoffmann Roland 4,5 pontot gyûjtött, ezzel a
hatodik helyet szerezte meg.
Elkezdõdött a bajnoki pontvadászat a sakk
NB I/B-ben és az NB II-ben. Az NB I/B-ben
szereplõ Tapolca Rockwool VSE együt-
tesébõl többen távoztak: Párkányi Attila, dr.
Lehmann Zoltán és Berta Krisztián. Helyükre
Lovász Barnabás, Samu Ferenc és Gadácsi
Miklós érkezett a Szeremley keretébõl. Így a
szakosztály vezetése a reális célkitûzésnek a
bentmaradást tûzte ki célul. Az elsõ for-
dulóban bravúros gyõzelmet aratott a csapat,
a Zalaegerszeg TE-Csuti SK II. gárdáját
utasították maguk mögé 6,5:5,5 arányban. A
második fordulóban a pécsiektõl vereség 7:5
arányban (1 pont: Monda László és
Heiligermann Gábor, fél pont: Bodó Norbert,
Szelényi Norbert, Pásztor Ferenc, Nagy
Zoltán, Jónás Zsolt, Samu Ferenc).
Az NB II-es nyitányon a Tapolca VSE
Szeremley SI nagyarányú vereséget szen-
vedett a Zalaegerszeg Csuti Antal-Baki
Agrocentrum sakkcsapatától (4:8), a má-
sodik fordulóban döntetlen a Szentgotthárd-
dal (6:6). Ez jó eredménynek számít, hiszen a
vendéglátók hat szlovén versenyzõvel álltak
fel. Pontszerzõk: 1 pontot Gadácsi Miklós,
Horváth Ádám és Vajda Attila, fél potot:
Toronyi Dávid, Gyarmati János, Bakos
Andrea, Bodó Bence, Magyar Attila, Tóth
Kristóf.

A megyei I. osztályban is elkezdõdött a
bajnokság. Eredmények: Tapolca VSE-
Szeremley SI II.-HEMO Veszprém II.
7,5:4,5, Révfülöp/Zánka SE-Tapolca VSE-
Kölcsey Nyomda 5:7. A második fordulóban
Tapolca VSE-Szeremley SI II.-Tapolca VSE-
Kölcsey Nyomda 8:4.
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg
Tapolcán a Kölcsey-kupát, ahol 117
versenyzõ ült asztalhoz. Az egyéni villám- és
rapid versenyen gyermek, ifjúsági és felnõtt
sakkozók mérték össze tudásukat. Tapolcai
eredmények: Egyéni gyermek villám-
versenyen 2. Koltai Anna, 3. Sötét Barbara.
Az ifjúságiaknál 3. Bodó Bence, a felnõt-
teknél 1. Szabó Ádám, 2. Kosztolánczi
Gyula, 3. Gyarmati János. A gyermek rapid
verseny gyõztese lett Árvai Eszter, 2.
Kauffmann Péter Ajka/Tapolca, 3. Koltai
Anna. Az ifjúságiak versenyét Bodó Bence
nyerte Lovász Barnabás és Tóth Kristóf elõtt.
A felnõtteknél a gyõzelmet Szabó Ádám
szerezte meg Kosztolánczi Gyula második,
Gyarmati János harmadik lett.
A Szombathelyen általános iskolásoknak ren-
dezett Olad kupán Árvai Eszter és Buzás
Bertalan gyõzött, 2. helyet hozott Kauffmann
Péter, harmadikat Koltai Anna és Kekk
Laura.
A 2008. évi megyei szenior bajnokság ajkai
fordulójában Paréj József (Tapolca VSE) a
harmadik helyen végzett.

TEKE:
A megyei tekebajnokságban szerepel egy év
szünet után Tapolca együttese. A szinte újjá-
alakított csapat célja, hogy a megyei bajnok-
ságban megerõsödjenek,s nem titkolták,
hogy visszavárják az eligazolt verseny-
zõiket. Az oldalt készítette: Antal Edit

Már csak egy forduló van hátra az õszi
szezonban az NB II-es kézilabda-bajnok-
ságból. Nõi és férfi együttesünk dicsérete-
sen állt helyt.

A fiúk mérlege az utóbbi négy for-
dulóban: 3 gyõzelem, 1 döntetlen, a lányoké
3 gyõzelem, 1 vereség. A fiúk mérkõzései és
eredményeik: Gyõrhõ ETO FKC II-Tapolca
VSE 27:29, Tapolca VSE-Ács 27:27,
Szombathely ESE-Tapolca VSE 30:31,
Tapolca VSE-Veszprémi Egyetem 37:24.

A lányok eredményei: Kinizsi Bank
TVSE-SzESE Gyõr 27:24, Körmend
DMTE-Kinizsi Bank TVSE 27:33, Kinizsi
Bank TVSE-Móri KSC 35:18, Dr. LUPO

Büki TK-Kinizsi Bank TVSE 25:24.
Mindkét csapatunk a dobogó harmadik

fokáról várja az utolsó fordulót. A lányoknál
nagyon sûrû az élmezõny, az elsõ helyen álló
és a 4. helyen álló csapatok között mindössze
egy pontnyi a különbség. Az utolsó for-
dulóban a lányok a sereghajtó Gyõrújbarátot
fogadják, az elõttük álló csapatok idegenben
játszanak. Tehát még bármi lehet.

A fiúk szintén a sereghajtóval mérkõz-
nek, de idegenben, Celldömölkön. A máso-
dik hely megszerzése is elképzelhetõ, ha jól
alakulnak a dolgok. A decemberi számban
már olvasható lesz a pontos õszi eredmény,
s mindkét edzõ értékelése is.

Dobogós helyeken

Bogdán Miklós Emléktorna
Szép eredmények tájfutóinktól

Játékvezetõk
futballoztak

Immár 13 éve, Sabján Lajos akkori
tapolcai csoportvezetõ kezdeményezésére
minden év végén a négy megyei csoport
játékvezetõi a pályán is összemérik tudá-
sukat.

Az idén Tapolca rendezte a játékvezetõi
csoportok közötti teremtornát. A kemény, de
sportszerû mérkõzéseket Pilinger László és
Fülöp Zoltán játékvezetõk dirigálták, köz-
megelégedésre.

A torna végeredménye: I. Veszprém 9
pont (11:5), II. Tapolca 3 pont (5:5), III.
Pápa 3 pont (5:7), IV. Ajka 3 pont (2:6).

Különdíjak is kiosztásra kerültek: A torna
gólkirálya Görög Imre (Veszprém), legjobb
játékosa Berta Attila (Tapolca), legjobb
kapusa Nagy Zoltán (Veszprém) lett.

Labdarúgó-játékvezetõi tanfolyam indul Tapolcán
Mutasd meg, hogy te vagy a legjobb! Ez is lehetne a felhívás mottója.

Az oktatásra mindazokat az érdeklõdõket - nemtõl, kortól függetlenül - várják a
szervezõk, akik szeretik a focit.  Jöhetnek edzõk, játékosok, volt játékosok, szurkolók!

A tanfolyam november végén indul.
A vizsga után, a tavaszi bajnokságban  kipróbálhatod magad. Jelentkezni Takács

Gábornál, a 06/70 3762020-as számon lehet.

A Tapolca VSE Röplabda Szakosztálya az
idei évben is megrendezte a tapolcai
röplabda egyik elindítójára emlékezve  a
Bogdán Miklós Emléktornát .

A tornát a város támogatásával a Városi
Rendezvénycsarnokban bonyolították le, két
új mobilállványt felállítva.

Az idei hagyományos tornára tizenegy
csapat nevezett. A szervezõk jóvoltából - a
mobilállványok felállításával - egyszerre két
pályán  folyt a játék. Mivel idén négy új csa-
pat is jelentkezett megyén kívülrõl, a mér-
kõzések szünetében az egymás közötti
ismerkedésre, kölcsönös meghívásokra ke-
rült sor. 

A mezõnybõl idén a Sümeg és a Veszprémi
Noname csapata emelkedett ki. A házigazda
Tapolca egy felnõtt és egy utánpótlás csapat-
tal indult. Utóbbi szereplése érdemel említést,
mivel csak egy hellyel szorult hátrébb az
idõsebbek csapatánál. Így elsõ mix-bemu-
tatkozásuk sikeresnek mondható. A felnõttek
majd a megyei bajnokságban javíthatnak,
ahol a célkitûzés a második hely megszer-
zése. A torna végeredménye: 1. Sümeg
Bence, 2. Noname, 3. Zalaegerszeg, 4.
Keszthely, 5. Kapos-mix (Kaposvár), 6.
Veszprém Egyetem, 7. Albajava (Székes-
fehérvár), 8. Tapolca I, 9. Tapolca II, 10.
Siófok, 11. Veszprém Bakony

Domán Gábor a díjjal

File Mátyás és Hanczvikkel Márk tagja
volt annak a junior férfi párbajtõr-
válogatottnak, amely ezüstérmes lett az
amszterdami Európa-bajnokságon.

A 4 fõs csapat a legnépesebb mezõny-
ben (26 csapat) mérte össze tudását. Az
egyéni eredmények alapján másodiknak
rangsorolt magyar csapat kiemelt volt,
így a 16-ba jutásért nem kellett vívniuk a
fiúknak. A legjobb nyolcba jutásért

Norvégiát 45: 33-ra, a négy közé jutásért
Romániát 45: 29-re verték. A negyeddön-
tõben Ukrajna volt az ellenfél, náluk
45:36 arányban bizonyultak jobbnak a
mieink. Ezzel a döntõbe jutottak, ahol az
olaszokkal kellett küzdeni. A fej fej mel-
letti csatában csak hajszálon múlt az
aranyérem. Mindössze három tussal
(45:42) voltak jobbak az olaszok, így a
magyar csapatnak az ezüst jutott.

Európai siker tapolcai fiatalokkal



Teljes szélességében kiépülhet az
Ipar utca, amennyiben sikeresnek
bizonyul a város pályázata.

A kõzúzalékkal és aszfaltborításssal
ellátott nagy forgalmú útszakasz a
pályázat segítségével teljes aszfalt-
borítást nyerhetne, az út egyik oldalára
pedig fákat telepítenének. Az új út
nagyban hozzájárulna a zaj- és
környezet-károsító ártalmak csökken-
téséhez.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
november 15-én az újjászületés korá-
nak hangulatát idézte meg egy korhû
vigadalommal.

Bognár Ferenc, az intézmény igazga-
tója vendégköszöntõjében a reneszánsz
kor és a XXI. század emberének élet-
érzését összehasonlítva arról szólt, hogy
napjaink emberének elidegenedett vilá-
gába vissza kell hozni azt az életérzést,
amely magának az életnek az örömét
hirdeti.

Ez a cél vezette a mûvelõdési központ

munkatársait is akkor, amikor reneszánsz
kori ruhát öltve reneszánsz vendégségbe
hívták a vendégeket. A ház elõtt tûzmu-
tatványosok hangolták jókedvre az érke-
zõket, majd a Batsányi János Táncegyüt-
tes tagjai adtak elõ reneszánsz táncokat.
Õket kísérte a Musica Buffa-együttes,
amely méltán aratott sikert az egész estet
betöltõ kellemes muzsikájával. Tarjányi
Sándor ceremónia-mester kínálatával
egy igazi, bõséges reneszánsz lakoma
részese lehetett a vendégsereg.

Az est további részében a veszprémi
Rulett-zenekar szolgáltatta a hajnalig
tartó tánchoz a zenét. NHE
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A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
épülete elé kerül Marton László
Kossuth-díjas szobrászmûvész utolsó
alkotása, a névadóról készített mell-
szobor.

A terv szerint az alkotás egy fehér
mészkõ posztamensre kerül, amely egy

zöld felülettel határolt, sötét térkõ bur-
kolaton áll majd.

Az erdélyi író-költõ szülétésének
századik, halálának tizedik évfordulója
alkalmából készült mellszobrot térkõbe
süllyesztett reflektorok világítják meg,
a hátterét négy tuja alkotja, ezek vá-
lasztják el a könyvtár épületétõl.

A szobor ünnepélyes avatására no-
vember 30-án 17 órakor kerül sor.

Méltó helyen

Aszfaltozott útszakasz

Egészségesen, sportosan

Felkészülés a veszélyhelyzetre

A munkások a szobor fogadására
készítik elõ a terepet

A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy-
tagintézményében már 10 éve mû-
ködik a katasztrófavédelmi szakkör
Horváthné Dér Erzsébet tanárnõ veze-
tésével.

A közelmúltban megtartott szakköri
foglalkozásra meghívást kaptak az Önkor-
mányzati Kapcsolatok és Helyreállítási
Fõosztály munkatársai is. Ez alkalommal
egy földrengés témáját dolgozta fel a
lelkes csapat: csattanások, omlások, hang-
effektusok mellett a tanulóknak egy föld-
rengés imitációs gyakorlatban kellett a
magatartásformákat gyakorolniuk; pl.:

áramtalanítani a tantermet, pad alá bújni,
telefonálni a tûzoltóknak, a társak és saját
életét menteni.

A foglalkozás után az iskola vezetõi, a
megyei igazgatóság és az OKF képviselõi
ültek le egy rövid, baráti hangulatú
megbeszélésre, dicsérve nemcsak a szak-
körben folyó munkát, de Horváth András
pv. alezredesnek, a Tapolcai Polgári
Védelmi Iroda vezetõjének a segítségét is
abban, hogy a gyerekek az elsajátított tudá-
sukkal gyakran dobogós helyezettjei az
országos és megyei Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Versenyeknek.                       NHE

Horváthné Dér Erzsébet elõadását érdeklõdéssel hallgatták a szakkör tanulói

A közelmúltban hüllõkiállítás volt a
Városi Rendezvénycsarnokban.

A több mint 1200 látogatót vonzó kiál-
lítás legnagyobb szenzációja a négy-
méteres, közel száz kilós tigrispiton volt,
de a krokodilok, teknõsök, varánuszok,
pókok, skorpiók is nagy érdeklõdésre
tarthattak számot.

Kígyók és pókok

11. alkalommal került megrendezésre
az Egészség- és Aerobiknap a Városi
Rendezvénycsarnokban. Évek óta e
rendezvényen kiemelt figyelmet kap a
mozgás és az egészségmegõrzés fontos-
sága.

Egész nap érdekes és hasznos elõadá-
sok hangzottak el az étrend fontossá-
gáról, az egészséges életmódról. A nap
folyamán minden korosztály kivehette
részét a mozgásból. Jóga, fit-ball,
kondicionáló torna, spinning, step és a
kangoo aerobik közül választhattak a
sportolni vágyók. Az idõsebb korosz-
tály számára nyugdíjas tornát szervez-
tek.

A rendezvény ideje alatt 10 masszõr
fáradhatatlanul dolgozott, csakúgy, mint
a természetgyógyász, kineziológus, csont-
kovács. Az érdeklõdõk számos kiállító
termékeivel ismerkedhettek meg és
próbálhatták ki, illetve kóstolhatták meg
a reformkonyha ételeit.

Délután a Füstmentes Nap alkalmából
kiírt rajzpályázat helyezettjei vehették át
megérdemelt díjukat. A pályamunkákat a
küzdõtéren meg is lehetett tekinteni.
Ajándékkal jutalmazták azt, aki 5 darab
cigarettát helyezett el a dohánygyûjtõ
dobozban, elsõ lépést megtéve a leszokás
felé.

A rendezvényen 44 önkéntes véradó
adott sikeresen vért.           Juhász Ágnes

A vérnyomás-, vércukor-, kolesz-
terin-, testzsír-, csontritkulásmé-
résen túl, látás- és hallásvizsgála-
tot lehetett  igénybe venni

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Reneszánsz életöröm napjainkban

Halk muzsika, kecses mozdulatok

Fotó: N. Horváth


